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20 Noiembrie 2020 

Program Preliminar, 20 noiembrie 
10:00-11:00 Sesiunea Plenară  
11:00-17:00 Secțiunile conferinței  
 
Secțiunile conferinței  

 Economie circulară: realități, provocări, tendințe 

 Politici economice moderne. Marketingul secolului XXI. 

 Economia digitală: oportunități și riscuri. Inovații și 
sustenabilitate. 

 Management și Leadership. Finanțe și contabilitate. 
 
Limbile oficiale ale Conferinței sunt Engleza, Româna, Rusa. 

 

Instrucțiuni pentru autori 
Cerințe: volumul lucrării va fi de 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.  
Lucrările care corespund cerințelor vor fi publicate în Revista științifică a 
UTM Journal of Social Sciences, disponibilă pe https://jss.utm.md/, indexată 
la următoarele baze de date: 
 
 
 
 
 
Sunt acceptate maximum două lucrări per participant. 

 

Fără taxă de participare 
 

Termene importante (2020): 

Trimiterea abstractului în limba engleză (denumirea 
lucrării, autorii, abstractul (200-250 cuvinte), cuvinte 
cheie și codul JEL) 

15 noiembrie 

Trimiterea articolului științific integral 18 noiembrie 

Confirmarea acceptării lucrării 19 noiembrie 

Disponibilitatea programului final al conferinței și a link-
ului pentru participare 

19 noiembrie 

Facultatea Inginerie 

Economică și Business 

https://jss.utm.md/


GENERALIZĂRI:  
 

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.  

- Țineți cont de sugestiile și corecțiile evidențiate de recenzenți. 

- Volumul lucrării finale nu trebuie să depășească 8 pagini în format A4, 

inclusiv tabele, figuri, 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 3-5 minute pentru întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să vă pregătiți 

slide-urile în limba engleză pentru a vă încadra în timpul alocat. 

- Prezentarea în Power Point va fi partajată de către prezentator. 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Universitatea Tehnică a Moldovei, 

Președinte. 

Rodica PERCIUN, prof. univ. int., dr. hab., Institutul Național de Cercetări 

Economice. 

Tatiana MANOLE, prof. univ., dr. hab., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Maria GHEORGHIȚA, prof. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Gabriela PRELIPCEAN, prof. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, România. 

Carmen NASTASE, prof. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România. 

Piotr KOMOROWSKI, conf. univ., dr., Universitatea „Cardinal Stefan Wyszyński” 

din Varșovia, Polonia. 

Emil DINGA, prof. univ., dr., Centrul de cercetări financiare și monetare „Victor 

Slăvescu”, România. 

Ion POHOATA, prof. univ., dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

România. 

Elena HLACIUC, prof. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România. 

Valentin HAPENCIUC, prof. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, România. 

Carolina TIMCO, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Rafael CILOCI, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Carmen CHASOVSCH, conf. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, România. 

Rina ȚURCAN, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Cornelia CRUCERESCU, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Mariana LUPAN, conf. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România. 

Iuliu ȚURCAN, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Veaceslav BÂRDAN, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Angela ALBU - conf. univ., dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

România. 

Nicolae ȚURCANU, conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a Moldovei. 
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