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I N V I T A Ț I E 

la  
Sesiunea națională pentru comunicări științifice studențesti  

Economie europeană - Prezent și perspective 
 

În perioada 7-8 mai 2021, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, din 
cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Asociaţia Facultăţilor de 
Economie din România, Centrul de Cercetări și Resurse în Turism, Centrul de Cercetare în 
Contabilitate și Informatică de Gestiune, Centrul de Cercetare în Management și 
Administrarea Afacerilor, Centrul de Studii Europene din cadrul USV/FSEAP și Societatea 
Antreprenorială pentru Studenţi din USV organizează Sesiunea națională pentru 
comunicări științifice studențesti - Economie europeană - Prezent și perspective. 

Prin acest eveniment se urmărește organizarea și susținerea unei sesiuni studențești 
ce are în vedere stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a 
studenţilor economiști, având ca ţintă aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în 
domeniul economic, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, de 
evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie. 

Această manifestare este dedicată studenților de la programele de studiu de licență, 
master și doctorat de la facultățile de profil economic membre AFER. Lucrările participante 
trebuie să întrunească girul cadrelor didactice universitare coordonatoare și să fie 
recomandate/selectate la nivel de facultate participantă. Lucrările care participă la această 
competiție pot fi elaborate și prezentate în echipă. Acestea trebuie să cuprindă maxim 10 
pagini, respectând condițiile de tehnoredactare care se găsesc în ANEXA atașată. În cadrul 
sesiunii de comunicări se pot prezenta lucrări de la cele trei cicluri de studii universitare: 
licenţă, master, respectiv doctorat.  

Ne face o deosebită plăcere să invităm studenții facultății dumneavoastră să participe 
la Sesiunea națională pentru comunicări științifice studențesti - Economie europeană-
Prezent și perspective ce se va organiza în perioada 7 - 8 mai 2021, în sistem hibrid, online 
si onsite, la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Stiințe Economice si 
Administratie Publica. 

Avem rugămintea de a le transmite acest mesaj cadrelor didactice și a disemina 
informația în rândul studenților din cadrul facultății dumneavoastră. 

Cu speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să completați fișa de înscriere și 
să încărcați lucrarea (concomitent) până pe 20 aprilie 2021 la următoarea adresă: 
http://conferinta.seap.usv.ro . 
 
 

Cu deosebită considerație, 
Comitetul de Organizare din cadrul Facultății de Științe Economice şi Administraţie Publică 

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava 
 

Coordonator proiect, 
Prof. univ. dr. Carmen NASTASE 

Decan al Facultății de Științe Economice şi Administraţie Publică 

http://conferinta.seap.usv.ro/
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ANEXA – Norme de tehnoredactare 
 
 

Este recomandabil ca lucrările să fie bine structurate astfel încât să asigure claritatea 
conținutului, precum și esența temei tratate. Toate articolele trebuie să prezinte cercetări 
originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare în alta parte.  
 
Titlul lucrarii: 
Se va scrie cu Times New Roman, caracter 14, bold, centrat în partea de sus a paginii și se va 
scrie cu majuscule. 
 
Autorii lucrării: 
Numele lor se va scrie la un rând după titlul lucrării, centrat, precizându-se: universitatea, 
localitatea, facultatea și e-mailul. Se va folosi Times New Roman, caracter 10, cu litere mici. 
Numele și prenumele autorului/autorilor va fi scris cu litere bold, iar numele de familie va fi 
scris cu litere mari (caps). 
 
Rezumatul lucrarii: 
Rezumatul se va scrie după autori, lăsând un rând liber înainte; trebuie să cuprindă informații 
suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia natura și semnificatia subiectului. Rezumatul nu 
este o introducere, acesta prezintă în sinteză rezultatele esențiale ale cercetării. Rezumatul se 
va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic, justify. Este necesar ca el sa aibă un număr 
de 200-250 de cuvinte, spațiate la un rând. 
 
Cuvinte cheie: 
Selectați 5-6 cuvinte cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esența lucrării. Enumerați 
acești termeni în ordinea descrescătoare a importanței lor. Aceștia se vor scrie cu Times New 
Roman, caracter 10, la un rând liber după rezumat. 
 
Introducerea: 
Pentru introducere, formulați scopul lucrarii, motivația temei alese și explicati pe scurt modul 
de abordare și argumentele necesare. Înainte de introducere se lasă 2 rânduri libere. 
 
Conținutul lucrării: 
Organizați corpul lucrarii utilizând titluri și subtitluri pentru a accentua atât continutul cât si 
claritatea acesteia. Titlurile şi subtitlurile se vor scrie cu litere mari, 12, bold, aliniate la 
stânga. Se va lăsa un rând liber înainte şi unul după. Trebuie avute în vedere urmatoarele: 

· terminologia recunoscută a domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri 
experimentale folosite pentru colectarea si analiza datelor; 

· includerea metodelor detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea 
materialului; 

· formularea rezultatelor în mod clar și succint; 
· evidențierea rezultatelor cercetării și impactul acestora, atât global cât și specific. 

 
Textul lucrării se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, spațiat la un rând. Tabelele și 
figurile trebuie să fie dimensionate și plasate în corpul lucrării așa cum doresc autorii să apară 
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în volum (în eventualitatea selectării lucrării pentru publicare). Trebuie avut grijă ca acestea 
să se încadreze pe o singură pagină. Conținutul lor se va scrie cu Times New Roman, caracter 
10, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, bold. 
 
Titlul și numărul tabelelor vor fi poziționate deasupra acestora, iar titlul și numărul figurilor, 
sub acestea. Atunci când este cazul se va menționa și sursa. Numărul tabelelor și figurilor va fi 
amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: 
(Figura nr. 1); (Tabel nr. 1). 
Graficele trebuie sa fie clar executate astfel încât sa ofere copii alb-negru cât mai lizibile. 
Numerotați toate ecuațiile și formulele folosite plasând numerele lor în paranteze, în dreapta 
acestora. 
Explicati abrevierile și acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost 
definite în rezumat. 
Se vor folosi note de subsol. Este obligatoriu ca autorii citați în text să se regăseasca la 
bibliografie. 
 
Concluzii: 
Concluziile vor recapitula punctele principale ale lucrării și rezultatele cercetării, dar nu 
trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanța lucrării sau 
pot oferi sugestii referitoare la aplicații ale acesteia sau direcții de extindere a cercetărilor. 
 
Bibliografie: 
Lista bibliografică de la sfârșitul lucrării se va scrie în ordine alfabetică, după numele 
autorului, numerotându-se. Când anumite studii, lucrări, articole sunt publicate în volum, 
atunci se va menționa numărul acestuia și paginile. Titlurile articolelor și cărților vor fi scrise 
cu italic. 
 
Precizări importante: 

· Lucrările trebuie să aibă 6-10 pagini, pe formatul A4, marginile stânga, dreapta, sus, 
jos: 2 cm. 

· Lucrările trimise trebuie sa fie formatate în MS Word. 
· Va rugăm să nu numerotaţi paginile  
· Documenul trebuie denumit cu numele de familie al autorului/autorilor și acronimul 

universității (de exemplu: IONESCU_USV.doc sau GEORGESCU_POPESCU_USV.doc). 


