FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA
Vă invită să participaţi la lucrările Conferinţei științifice
internaţionale „Paradigme moderne în dezvoltarea
economiei naționale și mondiale” care va avea loc la
01-02 noiembrie 2019, pe adresa: Chişinău,
strada A. Mateevici, 60, Sala Senatului
COMITETUL ORGANIZATORIC:
Preşedinte:
ULIAN Galina, dr. hab., prof. univ., USM
Membri:
COJOCARU Maria, dr., conf. univ.
DOLGHI Cristina, dr., conf. univ.
HAMURARU Maria, dr., conf. univ.
ȘTEFANIUC Olga, dr., conf. univ.
MIRONOV Svetlana, dr., conf. univ.
JALENCU Marian, dr., conf. univ.
PRODAN Nicolae, dr., conf. univ.
LUȘMANSCHI Galina, dr., conf. univ.
ȘTAHOVSCHI Ada, dr., conf. univ.
GOLOCEALOVA Irina, dr., conf. univ.
BUZDUGAN Adriana, dr., conf. univ.
MULIC Andrei, dr., conf. univ.
CAPRIAN Iulia, dr., conf. univ.
CHIȘLARU Angela, dr., conf. univ.
ZAHARCO Silvia, dr., conf. univ.
SAVA Lilia, dr., conf. univ.
GUJUMAN Lucia, dr., conf. univ.
CALIN Iurii, dr., conf. univ.
TCACI Alexandru, dr. conf. univ.
BRADU Margareta, lector univ.
ȚÎRȘU Valentina, drd., asistent univ.
PETREANU Elena, drd., asistent univ.
COJOCARU Ala, drd., asistent univ
APETRII Natalia, drd., asistent univ.
GARȘTEA Ala, drd., asistent univ.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Preşedinte:
ULIAN Galina, dr. hab., prof. univ., Decan al Facultății de
Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova
Vicepreşedinte:
GANEA Victoria, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova

Membri:
STRATAN Alexandru, m. c., dr. hab., prof. univ., INCE, RM
DINGA Emil, dr., prof. univ., CCFM, București, România
HLACIUC Elena, dr., prof. univ., USV, Suceava, România
GROSU Veronica, dr., prof. univ., USV, Suceava, România
COJOCARU Maria, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
DOLGHI Cristina, dr., conf. univ. USM, Republica Moldova
MATEŞ Dorel, dr., prof. univ, UVT, Timisoara, România
DOGA-MÎRZAC Mariana, dr. hab., conf. univ., USM, RM
MIHALCIUC Camelia, dr., conf. univ., USV, Suceava, România
SOCOLIUC Marian, dr., USV, Suceava, România
STANCIU Cristian, dr., conf. univ., Univ. din Craiova, România
IHNATOV Iulian, dr., UAIC, Iași, România
MIHAI Costică, dr., conf. univ., UAIC, Iași, România
IACOBUȚĂ Andreea-Oana, dr., conf. univ., UAIC, Iași, România
VALEEVA Iulia, dr., conf. univ., KSIFE, Kazan, Rusia
LAZEBNYC Larisa, dr., prof. univ., USFSU, Kiev, Ucraina
KOZAK Yurii, dr. hab., prof. univ., ONEU, Odessa, Ucraina
PALADI Valentina, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
HAMURARU Maria, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
ȘTEFANIUC Olga, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
MIRONOV Svetlana, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
JALENCU Marian, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
BUZDUGAN Adriana, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
MULIC Andrei, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
CAPRIAN Iulia, dr., conf. univ., USM, Republica Moldova
PERCIUN Rodica, dr. hab., conf. univ., INCE, Republica Moldova
TIMUȘ Angela, dr., conf. cerc. INCE, Republica Moldova
ȘARGU Lilia, dr., conf. univ., USEM, Republica Moldova
MANOLI Mihail, dr., prof. univ., USEM, Republica Moldova
BORȘ Ion, dr., BNM, Republica Moldova
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PARADIGME MODERNE ÎN
DEZVOLTAREA ECONOMIEI
NAȚIONALE ȘI MONDIALE

CHIȘINĂU, 2019

DATE DE CONTACT:
MD-2000, Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, Sala Senatului,
Tel.: (+373) 67560153
E-mail: fse.conferinta2019@gmail.com

TEMATICA DE LUCRU:
Demersul se adresează următoarelor domenii de
cercetare: contabilitate, finanțe, gestiunea afacerilor,
teorie economică, REI, turism și servicii hoteliere, etc.
Limbile de lucru ale conferinţei sunt: româna, rusă,
engleza.
Articolele trebuie să prezinte cercetări privind
problemele actuale ale economiei și interdisciplinare, să
aibă o structură logică marcată prin introducere în
problemă, metode de cercetare, text de bază, concluzii
şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform
exigenţelor academice. Organizatorii vă invită să
participaţi la această manifestare ştiinţifică ce abordează
următoarea tematică a secţiunilor:
1. Politici moderne de dezvoltare a contabilității,
auditului și tehnologiilor informaționale;
2. Dezvoltarea sistemului financiar: probleme și
perspective;
3. Promovarea produselor și serviciilor în
contextul dezvoltării durabile;
4. Modalități moderne de atingere a performanței
manageriale.

IMPORTANT:
Articolele prezentate vor fi publicate în volumul
conferinței cu cod ISBN.
Cele mai relevante 20 de articole, selectate și
recenzate de Comitetul științific vor fi publicate într-un
volum expres al Revistei științifice „Studia Universitatis
Moldaviae”, indexată în diverse baze de date
internaționale (http://studiamsu.eu/stiinte-exacte-si-economice/).
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TERMENE IMPORTANTE
Înregistrarea: denumirea lucrării,
numele şi prenumele autorului,
gradul ştiinţific şi didactic, instituţia,
abstractul, e-mail, telefon.
Expedierea lucrărilor în extenso:
fse.conferinta2019@gmail.com
Desfăşurarea lucrărilor conferinţei

18 octombrie 2019

5.

27 octombrie 2019
01-02 noiembrie 2019

6.
Se vor accepta maximum 2 articole de la autori,
inclusiv în coautorat. Numărul de coautori nu se
restricționează. La expedierea prin poşta electronică
denumirea fişierului va coincide cu numele primului
autor.

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:
formatare: Sus 2,0 cm, Jos 2,0 cm, Stânga 2,0
cm, Dreapta 2,0 cm, TNR 12, interval 1,5 cm.
Pentru publicare vor fi acceptate lucrări cu volumul
de minimum 6 pagini.
titlul lucrării (Times New Roman 12pt, Bold,
Alignment centr), in limba de scriere a art. și
engleză. O linie albă (un interval).
autor(i) (Times New Roman 12pt, Bold, Alignment
st.), urmat de titlul ştiinţific, instituția, e-mail, tel.
(Italic). O linie albă (un interval).
rezumat (Times New Roman 10pt, Justify,
Alignment left, Italic) maxim 200-500 semne, în
limba de scriere a articolului şi engleză şi va
conţine: actualitate, scop, metode de cercetare,
rezultate.
cuvinte cheie: la un rând distanţă faţă de rezumat,
cu Times New Roman 10, Alignment left, Italic. Se
includ maximum 10 cuvinte reprezentative, în
ordine alfabetică.
O linie albă (un interval).
conţinutul lucrării:
Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman
12pt, Interval 1,5 cm, Alignment Justify şi trebuie
să conţină cel puțin 6 pagini. Se va structura astfel:
introducere în problemă, text de bază, concluzii,
lista bibliografică. Citarea se va face doar prin
menţionarea între paranteze pătrate, conform
ordinii citării. Exemplu: [1, p. 43], [2]….[n].

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.
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.
Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra
problemelor şi rezultatelor prezentate. O line albă.
7. Bibliografie Nume, prenumelui, titlul, editura,
localitatea, anul, nr. total pagini.

Autorii poartă integral responsabilitatea pentru originalitatea lucrării, acurateţea calculelor, datelor experimentale și
interpretărilor știinţifice, precum și pentru
corectitudinea redactării în limba română,
engleză sau rusă.

TAXA CONFERINŢEI:
Taxa de participare va constitui 200 lei MD.
Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate
de către participanţi.

