
CONFERINȚA
ȘTIINȚIFICĂ

INTERNAȚIONALĂ
 

Str. A. Mateevici, 60, Chişinău, MD-2009,
Republica Moldova, 

e-mail: conferintafse2022@gmail.com

|"Paradigme moderne în dezvoltarea
economiei naționale și mondiale”

 

INVITAȚIE

28-29 OCTOMBRIE 2022

UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CONFERINȚA 
ȘTIINȚIFICĂ 

INTERNAȚIONALĂ
 

https://forms.gle/4QbBfruQGQqAtYZ49
Completarea formularului de participare

mailto:conferintafse2021@gmail.com


 
  Înregistrarea:  

  Denumirea lucrării, 
  numele, prenumele autorului, gradul ştiinţific şi

  didactic, instituţia, abstract, e-mail, telefon.
  

 
  Completarea  formularului de

  participare https://forms.gle/4QbBfruQGQqAtYZ49 
  

 
  Expedierea articolului complet

  

 
  Desfășurarea lucrărilor

  

  

  

TERMENE  LIMITĂ

Lucrările pot fi transmise la Departamentul Finanțe și Bănci
 e-mail: conferintafse2022@gmail.com

Telefon de contact: (+373) 675 60 167; (+373) 692 95 717
 
 Cu deosebită considerațiune    

Maria HĂMURARU

 
  28-29 octombrie 2022

  

 
  4 octombrie 2022

  

 
  20 septembrie 2022

  

 
  20 septembrie 2022

  

Secţiunile Conferinţei: 
 Secţiunea I

 Politici moderne de dezvoltare
 a contabilității, auditului și

 tehnologiilor informaționale

Secţiunea II 
Dezvoltarea sistemului 

financiar: probleme și perspective 

Secţiunea III
Promovarea produselor și 
serviciilor în contextul 

dezvoltării durabile

Secţiunea IV 
Modalități moderne de 

atingere a performanței manageriale 

Facultatea de Ştiinţe Economice are onoarea de a Vă invita să participaţi la a XVII-a
ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Paradigme moderne în dezvoltarea
economiei naționale și mondiale” care va avea loc la 28-29 octombrie 2022.

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura în regim Zoom/Mixt.  

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 culegerea de materiale ale Conferinţei.

Stimaţi colegi şi invitaţi,



  

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

şi instituţia (Italic), ORCID-ul, e-mailul
autorului (ilor). 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).

 

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE:
 

1. FORMATARE
Sus, Stânga,  Dreapta – 2,5 cm, Jos  –

2,0 cm, Interval – 1,5 cm.

2. TITLUL LUCRĂRII 
(Times New Roman 14pt, Bold, Alignment

centered. O linie albă (un interval).

6. CONŢINUTUL LUCRĂRII:

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
și a paginei. Exemplu: [1, p.35], [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. Două linii albe.

 
 

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.

7. BIBLIOGRAFIA
 (Times New Roman, 12pt, Bold. Alignment

left). Nume, iniţiala prenumelui, titlul,
editura, localitatea, anul. Se prezintă în

ordine alfabetică.


