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Program Preliminar
25 Octombrie
930-10:00 Înregistrarea participanților
10:00-13:00 Sesiunea Plenară
13:00-14:00 Prânz
14:30-18:00 Sesiune
26 Octombrie
10:00-11:00 Închiderea conferinței
11:00-18:00 Program cultural
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.
Taxa de participare
Până pe 15 octombrie 2019
Taxa de înscriere pentru participanți:
 20 euro (include: certificat de participare, programul
conferinței, cafea și băuturi răcoritoare, prânzul).
 50 euro (include: certificat de participare, programul
conferinței, cafea și băuturi răcoritoare, prânzul și cina festivă).

Cazarea și programul cultural nu sunt incluse în taxa de
participare.
Vă rugăm să nu uitați să menționați „Conferinta FIEB 2019” în
câmpul de referință pentru plată și asigurați-vă că cererea de transfer
indică numele participantului.
Termene importante (2019):
Trimiterea completă a lucrării - 11 octombrie
Confirmarea acceptării lucrării și a observațiilor - 14 octombrie
Plata taxei de înregistrare - între 15 și 18 octombrie.
Disponibilitatea programului final al conferinței - 22 octombrie.
GENERALIZĂRI:
Trimiteți lucrarea spre publicare - Expediați lucrarea finală
completă până la 11 octombrie 2019. 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.
Înregistrarea ca participant și plata taxei de participare la
conferință până pe 18 octombrie.
- Vă rugăm să expediați prin e-mail dovada plății de
participare: conferința.csd@fieb.utm.md.
Aranjați-vă călătoria și cazarea
- În funcție de naționalitate, vi se poate cere să solicitați o viză
în avans pentru a intra în Republica Moldova. Pentru
informații generale privind condițiile de intrare pe teritoriul
Republicii Moldova, vă rugăm să vizitați site-ul Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii
Moldova
(https://www.mfa.gov.md/en/content/generalinformație).

-

Scrisoare de invitație - Dacă aveți nevoie de o scrisoare de
invitație pentru a vă procesa viza, vă rugăm să ne informați
cât mai curând posibil.

Actualizarea informației despre autorul care urmează să
prezinte lucrarea
- Când trimiteți lucrarea finală, vă rugăm să precizați care sunt
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 primi 12 minute pentru prezentare
plus 3 minute pentru întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să vă
pregătiți slide-urile pentru a vă încadra în timpul alocat.
- O prezentare orală eficientă ar trebui să fie structurată în felul
următor: introducere, momentele principale, detalierea
momentelor principale, concluzie.
IMPORTANT
- În ziua prezentării, vă rugăm să vă apropiați de aula
corespunzătoare cu 10-15 minute înainte de începerea
sesiunii programate. Prezentați-vă moderatorului secțiunii
din care face parte lucrarea și verificați dacă echipamentul
audio-vizual de care aveți nevoie este configurat și
funcționează corect.
- Vă rugăm să încărcați prezentarea pe hard disk, pentru a
avea o trece lină dintre prezentări.
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