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„PARADIGME FINANCIAR - CONTABILE ÎN
VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI”
Lucrările conferinţei se vor desfăşura la 15 decembrie, 2017, începând
cu ora 9:30, aula 323, pe următoarele direcții de cercetare:
 Incursiuni evolutive ale contabilității pe plan internațional;
 Provocări ale contabilității în condițiile adaptării la practicile
internaționale;
 Problemele raportării financiare în context european;
 Progrese privind auditul și controlul intern în contextul
internaționalizării;
 Analiza economico-financiară în condițiile armonizării la practicile
internaționale;
 Management și business;
 Relații economice internaționale.
Limbi de comunicare: Română și Engleză.

CERINŢE
de prezentare a articolelor științifice spre publicare
TITLUL LUCRĂRII
(TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD)1
Nume autor (Times New Roman, 12 pt, bold), coordonator profesorul
Nume instituţie (Times New Roman, 12 pt)
E-mail: (Times New Roman, 12 pt)

Nume autor (Times New Roman, 12 pt, bold), studentul
Nume instituţie (Times New Roman, 12 pt)
E-mail: (Times New Roman, 12 pt)

Abstract
Rezumatul lucrării va fi redactat cu fontul Times New Roman, 10 pt, Italic. Rezumatul va fi încadrat
de un chenar similar celui din prezenta machetă. Redactarea se va realiza exclusiv în limba engleză şi va
cuprinde:
- termenul Abstract;
- rezumatul propriu-zis.
Rezumatul va avea circa 120-180 de cuvinte, prin fraze scurte şi concise.
Rezumatul are ca scop principal evidenţierea relevanţei şi calităţii cercetării.
Astfel, în cadrul acestui paragraf se recomandă evitarea utilizării citărilor bibliografice.

Keywords (4-5 cuvinte): Cuvintele cheie vor fi redactate cu fontul Times New Roman, 10 pt, Italic, separate de
virgulă.
JEL classification: Clasificarea JEL va fi redactată cu fontul Times New Roman, 10 pt. Pentru a accesa sistemul de
clasificare JEL, se va utiliza link-ul următor: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php.

1. Introduction (Times New Roman, 12 pt, Bold)
Introducerea va fi redactată cu fontul Times New Roman, 12 pt, şi va cuprinde: ideea principală a lucrării și
rezultatele cercetării, scopul și metodele de cercetare precum și soluțiile sale științifice.
2., 3., 4., ..., n. Secţiunile lucrării (Times New Roman, 12 pt, Bold)
Conţinutul lucrării va fi organizat pe secţiuni în funcţie de preferinţa autorului, prin intermediul listelor
ordonate (de tipul secţiunilor 2.,3., ..., n. şi/sau cu utilizarea subsecţiunilor de forma 2.1., 2.2., 2.n.) cu respectarea
următoarelor reguli de editare:
 se va urmări dimensionarea întregului articol (incluzând rezumatul, introducerea şi bibliografia) la un
număr maxim de 5-6 pagini;
 redactarea se va realiza integral în limba română sau engleză, în editorul de texte Microsoft Word,
utilizând fontul Times New Roman, dimensiunea 12 pt, spaţierea între linii 1,5;
 trimiterea lucrărilor se va realiza prin e-mail, la adresa: conferinta.tc@gmail.com, exclusiv în format
Word.
 autorii îşi asumă responsabilitatea în totalitate pentru autenticitatea şi originalitatea conținutul lucrării,
precum şi pentru calitatea formulărilor exprimate în cuprinsul acesteia;
 editarea articolelor se va efectua conform următoarelor cerinţe de formatare: Margini: 2,2 cm - sus, 2,2
cm - jos, 2.2 cm - stânga, 2,2 cm - dreapta; Mărimea paginii: A4;
 Volumul materialelor conferinței în format pdf va fi disponibil pe site-ul USM după luna ianuarie
2018.
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Titlul trebuie să fie în conformitate atât cu specificul conferiței cât şi cu conţinutul articolului. De asemenea, pentru a fi uşor accesat de
către motoarele de căutare este indicat să cuprindă o parte dintre cuvintele cheie ale lucrării.

Concluzii (Times New Roman, 12 pt, Bold)
Concluziile lucrării se vor numerota similar cu celelalte secţiuni. Concluziile trebuie să reflecte succint
rezultatele aplicării contribuţiei autorului la domeniul abordat şi trebuie să constituie o sinteză a principalelor idei
ce vizează contribuţia sa proprie la dezvoltarea cercetării în domeniu.
Această secţiune este obligatorie.
Referințe bibliografice:

Referințele bibliografice (Times New Roman, 12 pt, Bold, Caps) se vor plasa la sfârşitul articolului în
ordinea: Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura, anul, numărul de pagini. În text se vor indica
trimiteri bibliografice, conform numărului de ordine din referințe cu indicarea paginii, în paranteze
pătrate.

ORICE ABATERE DE LA NORMELE STABILITE
PRIN CONŢINUTUL ACESTUI MATERIAL
POATE CONDUCE LA ÎNTÂRZIERI ÎN PUBLICAREA ARTICOLELOR, SAU LA RESPINGEREA
ACESTORA!

IMPORTANT:
 expedierea titlului lucrării și abstractului pe adresa: conferinta.tc@gmail.com - până la 10
decembrie 2017
 Prezentarea articolului pentru publicare - până la 31 decembrie 2017
 Lansarea publicației - ianuarie 2018
 Autorii lucrărilor, obligatoriu vor fi ghidați de un îndrumător științific.

