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IIINNNVVVIIITTTAAAŢŢŢIIIEEE      
 

 

la 

 CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ  

INTERNAŢIONALĂ   JUBILIARĂ     

„„„PPPAAARRRAAADDDIIIGGGMMMEEE   MMMOOODDDEEERRRNNNEEE   ÎÎÎNNN   DDDEEEZZZVVVOOOLLLTTTAAARRREEEAAA      
   

EEECCCOOONNNOOOMMMIIIEEEIII   NNNAAAȚȚȚIIIOOONNNAAALLLEEE   ȘȘȘIII   MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE”””   
 

cu  ocazia  aniversării  

aaa   666555   dddeee   aaannniii      

de la fondarea 

Facultății Științe Economice 

care va avea loc la 02  – 03 noiembrie 2018 
 



 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE are onoarea, de a Vă invita să 
participaţi la a XIII ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Jubiliare 
„PARADIGME MODERNE ÎN DEZVOLTAREA  ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI 
MONDIALE”cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultății Științe 
Economice  
 
Secţiunile Conferinţei:  
 
Secţiunea I: Dezvoltarea sistemului financiar: probleme și perspective 

Secţiunea II: Implementarea strategiilor moderne de dezvoltare a 
contabilității, auditului şi tehnologiilor informaționale 

Secţiunea III: Economie, marketing și turism 

Secţiunea IV: Modalităţi moderne de atingere a performanţei 
manageriale 
 

Conferinţa va avea loc în incinta blocului Central al Universităţii de Stat 
din Moldova: mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60.   

Articolele pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză sau 
rusă. Toate lucrările vor fi supuse procesului de recenzare şi doar cele 
acceptate vor fi publicate în materialele Conferinţei. 

Termene limită 

Depunerea rezumatelor pentru înregistrarea: 
denumirea lucrării și abstractul (max. 200 de 
cuvinte), numele, prenumele autorului, gradul 
ştiinţific şi didactic, instituţia, e-mail, telefon. 

30 iunie 2018 

Expedierea lucrării complete 30 septembrie 2018 

 Desfăşurarea lucrărilor 02-03 noiembrie 2018 

 Articolele pot fi trimise la adresa E-mail: 
fse.conferinta2018@gmail.com.   

 Telefon de contact: (+373) 67560167, 62079658 
 Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate de către participanţi.  
 Pentru prezentarea lucrărilor se va oferi asistenţă tehnică. 

  

Galina ULIAN 
Decan, doctor habilitat, profesor universitar 
 



 

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE: 

 

1. FORMATARE: Sus  2,5 cm, Jos  2,0 cm, Stânga  2,5 cm, Dreapta 2,5 cm, Interval 1,5 cm. 

2. TITLUL LUCRĂRII (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr). O linie albă (un 

interval). 

3. AUTOR(I) (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr), urmat de titlul ştiinţific, 

didactic şi instituţia (Italic). O linie albă (un interval). 

4. REZUMAT (Times New Roman 10pt, Justify, Alignment left) maxim 200 cuvinte. Se va 

indica: „ABSTRACT” urmat de prezentarea succintă a lucrării în limba engleză sau franceză.  

5. CUVINTE CHEIE la un rând distanţă faţă de rezumat, cu Times New Roman  10, 

Alignment left, Italic astfel:  se  scrie  CUVINTE CHEIE: apoi  maximum 5 cuvinte 

reprezentative, Italic în ordine alfabetică. O linie albă (un interval). 

6. CONŢINUTUL LUCRĂRII: 

6.1 Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12pt, Interval 1,5cm, Alignment justify. 

Articolele ştiinţifice urmează să fie prezentate în volum de maximum 8 pagini (în număr 

par). În text, citarea surselor bibliografice se face doar prin menţionarea între paranteze 

pătrate a numărului de ordine. Exemplu: [1], [2]….[n]. 

6.2 Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi scrise în partea stângă a paginii. Ele vor fi 

numerotate consecutiv. Se va folosi Sistemul Internaţional de numerotare Arabic. Se va lăsa 

o linie albă înainte şi după fiecare ecuaţie. 

6.3 Fotografiile, desenele şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Ele vor 

fi separate de text printr-o linie albă. Nu se admit tabele scanate. 

6.4 Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor şi rezultatelor prezentate. Două 

linii albe. 

7. BIBLIOGRAFIA (Times New Roman, 12pt, Bold. Alignment left). Nume, iniţiala 

prenumelui, titlul, editura, localitatea, anul. Se prezintă în ordine alfabetică. 

 

IMPORTANT: 

 Autorii poartă integral responsabilitatea pentru acurateţea calculelor, datelor 

experimentale și interpretările știinţifice, precum și pentru corectitudinea redactării în 

limba română, engleză, franceză și rusă. 

 Trimiterea lucrării(lor) presupune că acestea sunt originale și nu au mai fost publicate sau 

fac obiectul publicării în alte reviste. 

 Întrucât  lucrările știinţifice elaborate de D-stră sunt supuse procesului de recenzare, Vă 

rugăm să respectaţi întocmai instrucţiunile privind conţinutul și formatul standard 

menţionate mai sus. 

 Lucrările care nu respectă Instrucţiunile menţionate privind redactarea și care vor depăși 

termenele menţionate în invitaţie nu vor fi publicate. 

 
Taxa de participare  


