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Colocviul internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN 
CULTURILE EUROPENE a ajuns la magica ediție cu numărul XII, (care se va desfășura 

on -line din considerente legate de distanțare, considerente cauzate de contextul 

pandemic), fapt ce ne-a inspirat tema acestei ediții și anume Drept și instituții în 

lumea greco-romană, deoarece a existat în lumea Romei antice celebra Lex XII 

tabularum, care a transformat pentru totdeauna lumea romană și societatea acesteia, 
după ce la întemeierea Romei auguriile au trimis XII vulturi pentru a desemna 
întemeietorul.  

Chiar dacă romanii nu au fost primii care au dat un cod de legi umanității, ei au 
fost o civilizație a dreptului, oferind umanității multe coduri de legi care au rămas în 
umanitate ca repere legislative. Instituțiile create de sistemul roman demonstrează 
perfecțiunea organizațională romană, model pentru orice sistem actual. Roma a 
transformat îndeletniciri în instituții. 

Grecia Antică a oferit umanității modele instituționale nepieritoare, democrația 
cu toate variantele sale repere, cea atheniană și cea spartană, cu instituții care au 
luminat civilizația zeilor și a eroilor, dar și lumea întreagă prin progresul instituțional 
creat. Atât Grecia, cât și Roma au experimentat și perfecționat instituții reprezentative, 
civile, militare, juridice, economice și altele, fundamentând ceea ce astăzi numim statul 
de drept. 

De asemenea, cele două mari civilizații prin creațiile lor instituționale au 
demonstrat superioritatea statului care este condus pentru binele comun al 
comunității lor cu ajutorul instituțiilor și în baza legii, în fața unor alte forme de 
organizare socială precum triburile, fără sisteme de drept și fără instituții. Astfel Grecia 
a triumfat în fața unui imperiu precum perșii, tocmai datorită sistemului său 
instituțional, iar Roma i-a învins pe gali, organizați gentilic, demonstrând 
superioritatea statului condus prin instituții specializate. 

Dreptul și instituțiile au fost pentru umanitatea întreagă nu numai pentru cea 
greco-romană ca o lumină, fiind un adevăr ceea ce afirmă Hammurabi, cel care a dat 
primul cod de legi al umanității, care în introducerea Codului său spune că a fost 
inspirat de Soare. Dreptul și instituțiile în lumea greco-romană au demonstrat încă un 
principiu valabil și astăzi, anume separarea puterilor în stat.  

La această ediție organizatorii s-au gândit să le cuprindă pe ambele, deoarece 
drept fără instituții și instituții fără drept nu pot să se manifeste. Invităm așadar la 
această a douăsprezecea ediție cu tema Drept și instituții în lumea greco-romană, 
specialiști din mediul academic, atât din țară, cât și din străinătate, cadre didactice, 
cercetători și doctoranzi. Sugerăm tuturor celor interesați abordarea tematicii propuse 
prin intermediul: 

o științelor juridice (istoria dreptului, doctrină, legislație, izvoare etc.) 
o științelor militare, 
o științelor economice, 
o științelor politice, 
o științelor comunicării, 
o filologiei,  
o artei, 
o culturii și civilizației,  
o istoriei și a științelor auxiliare ale acesteia,  
o sociologiei, 



o mitologiei, filosofiei, imagologiei și mentalităților, 
sau prin intermediul oricărui mijloc metodologic potrivit. 

Limbile lucrărilor, care vor fi supuse unui proces de peer review pentru a fi publicate 
sunt: româna, franceza, engleza, spaniola, italiana. 

Cei care doresc să participe sunt invitați să trimită formularul de participare atașat 
circularei până la data de 18 mai 2021, pe adresa madalinastrechie@gmail.com.  

Articolul integral, redactat conform normelor afișate pe site, se va trimite până la 
data de 1 iulie 2021 (inclusiv) pe adresa de e-mail: madalinastrechie@gmail.com. 
Lucrările  colocviului vor fi publicate într-un volum la o editură acreditată CNCS, care va 
fi publicat până la sfârșitul anului 2021.  

Taxa de participare este de 200 RON, pentru participanții români, respectiv 
echivalentul de 42 de euro, pentru participanții străini. Taxa de participare se va putea 
achita prin mandat poştal, la casieria universității noastre sau prin virament bancar, 
Internet banking, în conturile de mai jos, până la data de 1 iulie 2021. Dovada achitării 
taxei de participare se va trimite scanată până la data de 1 iulie 2021 pe adresa: 
elenaveronicanicola@yahoo.com.    
Date pentru achitarea taxei de către participanții români: 

CONTUL: RO36TREZ29120F330500XXXX 
CIF: 4553380 deschis la TREZORERIE, FILIALA CRAIOVA 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR. A. I. CUZA, NR. 13, 
200585, CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA 
CU SPECIFICAREA: TAXĂ DE PARTICIPARE LA COLOCVIUL  RECEPTAREA 
ANTICHITĂȚII, RA XII 2021. 

Date pentru achitarea taxei de către participanţii străini: 

CONT: RO79RNCB0134018453880012  
BIC RNCBROBU 
SWIFT ROBUXXX 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STR. A. I. CUZA, NR. 13 200585 
CRAIOVA – DOLJ ROMANIA 
CU SPECIFICAREA: TAXA DE PARTICIPARE LA COLOCVIUL  RECEPTAREA 
ANTICHITĂŢII, RA XII 2021. 

Taxa de participare va suporta volumul colocviului. Se vor accepta pentru 
publicare doar articolele originale, care respectă strict normele științifice, normele de 
tehnoredactare și care trec de procesul de peer review, iar toți contributorii își asumă 
integral paternitatea lucrărilor proprii.  
 

COMITETUL DE ORGANIZARE: 
 
Lector univ. dr. Elena-Veronica NICOLA, Universitatea din Craiova 
Lector univ. dr. habil. Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova 
Drd. Dan Iulian BĂLTEANU, Universitatea din Craiova 
Drd. Laurențiu-Florin COMĂNESCU, Universitatea din Craiova 
Drd. Mariana LĂPĂDAT ENE, Universitatea din Craiova 
Drd. Maria-Gabriela VOINEA, Universitatea din Craiova 
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COMITETUL ȘTIINȚIFIC: 
 
Professor PHD. Marco CAVINA, Ordinario di storia del diritto medievale e 

moderno, Alma Mater - Università di Bologna, Dipartimento di scienze 
giuridiche, Direttore del Centro Interuniversitario per la Storia delle 
Università Italiane, Codirettore della Rivista "Annali di storia delle 
Università Italiane" (Il Mulino ed.), Direttore Centro per la Storia della 
Giustizia Criminale, ITALIA 

Professor PHD. Marco A. GUTIÉRREZ, Catedrático de Filología Latina, 
Departamento de Estudios Clásicos, Facultad de Letras, Universidad del País 
Vasco, SPANIA 

Chercheur Docteur, Nikola PIPERKOV, Docteur en Histoire de l’art moderne, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, HiCSA (Histoire de l’art culturelle et 
sociale), ED 441, Chercheur associé, CNRS, UMR LARHRA (Rhône-Alpes), 
Enseignant vacataire, Université Lyon II Lumière, UFR Temps et Territoires, 
FRANCE 

Conf. univ. dr. Elena VARZARI, Universitatea de Stat din Moldova, REPUBLICA 
MOLDOVA 

Assist. Prof. Panagiotis ASIMOPOULOS, PHD, Hellenic Military Academy, 
GREECE 

Profesor Ayudante Doctor, Francisco Javier BRAN GARCIA, Departamento de 
Filología Clásica (Área de Latín), Facultad de Filología, Universidad 
Complutense de Madrid, España. 

Prof. univ. dr. Renata TATOMIR, Universitatea Hyperion din București 

Conf. univ. dr. Valy CEIA, Universitatea de Vest din Timișoara 
Conf. univ. dr. habil. Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova 
Conf. univ. dr. Theodor GEORGESCU, Universitatea din București 
Conf. univ. dr. Alina GIOROCEANU, Universitatea din Craiova 
Conf. univ. dr. Cristina IRIDON, Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiești 
Lector univ. dr. Dana DINU, Universitatea din Craiova 
Lector univ. dr. Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova 
Lector univ. dr. Decebal NEDU, Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
 
 
 
 
  



FORMULAR DE PARTICIPARE  
 

RA XII 2021 
 
 
 
 
 

TITLUL COMUNICĂRII 
 
 

Grad didactic/academic, Prenume NUME  
AFILIERE ACADEMICĂ 

ȚARĂ 
 
 

REZUMAT: rezumat în limba engleză 
 

CUVINTE CHEIE: 5 cuvinte cheie în limba engleză 
 
BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 6 titluri 



NORME DE TEHNOREDACTARE 
 

Format pagină: B5, 17cm/24 cm 
Margini: 2 cm sus, jos, stânga, dreapta 
Font: Times New Roman, 12 la un rând justified 
Titlul articolului: centrat, bold, Times New Roman, 14 la un rând 
Numele aurorului şi afilierea instituţională: dreapta, bold, Times New Roman, 12 la un rând 
REZUMAT: justifed, italic, Times New Roman, 10 la un rând, first line de 1 cm. 
CUVINTE CHEIE: 5 cuvinte, italic, Times New Roman, 10 la un rând, first line de 1 cm. 
Textul articolului: Normal, Times New Roman, 12 la un rând, justifed, first line de 1 cm. 
NOTE: În text cu paranteze pătrate, detaliate la sfârşitul articolului cu Times New Roman, 

normal, 10, la un rând, hanging 1 cm. 
BIBLIOGRAFIE: La sfârşitul articolului în Times New Roman, normal, 10, la un rând în 

următoarea ordine: Nume autor, prenume autor, tittlul cărţii în italic, (traducere pentru 

autorii străini traduşi în limba română), ediţie, număr volum (dacă este cazul) localitate, 

editură, an, hanging la 1 cm. 
 
Exemplu: 

RECEPTAREA ANTICHITĂŢII 
 

Prenume NUME  
AFILIERE ACADEMICĂ 

ȚARĂ 
 

REZUMAT: rezumat în limba engleză 
 

CUVINTE CHEIE: 5 cuvinte cheie în limba engleză 
 

Text articol 
 
Note: în textul articolului [1], [2], [3], [4], [5] etc. Aceste note vor fi detaliate la sfârşitul 

articolului astfel: 
 
NOTE: 
[1] Prenume autor, nume autor, titlul cărţii în Times New Roman italic de 10, traducere (pentru autorii străini 

traduşi în limba română), ediţie, număr volum (dacă este cazul), localitate, editură, an, pagină/pagini, 

hanging 1 cm. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Nume autor, prenume autor, titlul cărţii Times New Roman în italic, (traducere pentru autorii străini traduşi în 

limba română), ediţie, număr volum (dacă este cazul), localitate, editură, an. 
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