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Program Preliminar, 20 noiembrie 
930-10:00 Înregistrarea participanților  
10:00-13:00 Sesiunea Plenară  
13:00-14:00 Prânz  
14:00-18:00 Sesiunile conferinței  
 
Secțiunile conferinței  

 Inovații și sustenabilitate. 

 Economia digitală: oportunități și riscuri. 

 Politici economice moderne. 

 Cooperare transfrontalieră. 

 Management și Leadership. 

 Marketingul secolului XXI. 

 Finanțe și contabilitate. 
 

Instrucțiuni pentru autori 
Cerințe: Limba engleză, max. 8 pagini, A4, Word (versiunea 
2007 sau mai nouă), Times New Roman, mărime text 12 pt, 1,0 
între rânduri, margini: sus-jos: 2,5 cm, stânga-dreapta: 3,0 cm, 
alinierea: justificat. Ecuațiile trebuie scrise cu editorul de ecuații. 
Nu sunt acceptate cifrele și graficele scanate.  
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Journal of Social 
Sciences. 
Sunt acceptate maximum două lucrări pe participant. 

 
Fără taxă de participare 

 
Termene importante (2020):  
Trimiterea completă a lucrării - 10 noiembrie 
Confirmarea acceptării lucrării - 14 noiembrie 
Disponibilitatea programului final al conferinței și a link-ului 
pentru participare - 18 noiembrie. 
 

Facultatea Inginerie 

Economică și Business 



GENERALIZĂRI:  
 

Trimiteți lucrarea spre publicare - Expediați lucrarea finală 

completă până la 10 noiembrie 2020.  
 

Lucrările vor fi transmise în limba engleză, română sau rusă (titlul, 

rezumatul, cuvintele cheie se vor prezenta și în limba engleză). 

- Lucrările vor fi expediate pe e-mail-ul conferinței: 

conference.csd@fieb.utm.md. Revizuiți lucrarea Dvs. dacă 

este necesar. 

- Țineți cont de sugestiile și corecțiile evidențiate de 

recenzenți. 

- Volumul lucrării finale nu trebuie să depășească 8 pagini în 

format A4, inclusiv tabele, grafice, bibliografie și referințe. 

 

Actualizarea informației despre autorul care urmează să 

prezinte lucrarea 
 

- Când transmiteți lucrarea finală, vă rugăm să precizați autorii 

care vor participa la Conferință și cine va prezenta lucrarea 

Dvs. Fiecare lucrare trebuie să fie prezentată de cel puțin un 

autor la sesiunile de conferință. 

- Asigurați-vă că numele prezentatorului este corect, deoarece 

va fi utilizat în certificatul de participare. 

 

Pregătiți slide-urile de prezentare 
 

- Fiecare prezentator va avea la dispoziție 8-10 minute pentru 

prezentare plus 3 minute pentru întrebări și răspunsuri. Vă 

rugăm să vă pregătiți slide-urile pentru a vă încadra în timpul 

alocat. 

- Prezentarea în Power Point va fi partajată de către 

prezentator. 

 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

Prof., dr. hab. Larisa BUGAIAN - prorector, UTM 

Prof., dr. hab. Tatiana MANOLE, FIEB, UTM 

Prof., dr. Maria GHEORGHIȚA, FIEB, UTM 

Prof., dr. Gabriela PPRELIPCEAN - prorector, USV, România 
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