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INVITAȚIE 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Valahia” din 

Târgovişte organizează Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a 

Cercurilor Studenţeşti cu titlul „Performanţă şi competitivitate în societatea 

cunoaşterii”, care se adresează elevilor, studenţilor şi masteranzilor de la specializări 

economice şi se va desfăşura în perioada 14-15 aprilie 2022. 

Lucrările se vor prezenta pe secțiunile sesiunii doar în mediul on-line. 

 Domeniile de interes vizate sunt structurate în următoarele secţiuni: 

- Contabilitate şi Informatică de Gestiune; 

- Finanţe şi Instituţii Financiare; 

- Administrarea Afacerilor; 

- Economie şi Dezvoltare Durabilă; 

- Marketing; 

- Management. 

 Vă adresăm invitaţia de a participa la acest eveniment şi vă rugăm să ne 

transmiteți informațiile necesare înscrierii lucrărilor, până la data de 08 aprilie 2022. 

Cerinţele de redactare şi recomandările privind înscrierea lucrărilor sunt 

prezentate în anexă. 

 

       Cu deosebită considerație, 

      Decan, 

Conf. univ. dr. Maria-Cristina ȘTEFAN 
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Cerințe de redactare și recomandări privind înscrierea lucrărilor 

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Cercurilor Studenţeşti 

„Performanţă şi competitivitate în societatea cunoaşterii” 

14 - 15 aprilie 2022 

 
I. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman, cu următoarele specificații: 
 Titlul va fi scris cu TNR bold, 14 pt., centrat; 
 Sub titlu, la două rânduri, se vor scrie cu TNR bold, 12 pt., aliniat „right”  autorii și 

instituția de învățământ din care provin autorii; 
 Rezumatul (max. ½ pag.) în limba română și limba franceză/engleză se va scrie la două 

rânduri sub numele instituției de învățământ, folosind fontul TNR 12 pt., italic; 
 Cuvinte cheie. Se vor menționa maxim 4 cuvinte cheie relevante pentru tema abordată; 
 Titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 pt., bold, iar textul 

lucrării cu TNR, 12 pt, spațiere la 1 rând; 
 Figurile, tabelele şi diagramele vor fi numerotate şi inserate în text; 
 Bibliografia va fi plasată la sfârșitul lucrării, în ordinea alfabetică, după numele autorului 

principal; 
 Textul va fi aliniat „justified" cu următoarea setare a paginilor: sus 3 cm, jos 2,5  cm, stânga 

2,5  cm, dreapta 2,5  cm. 
 

 

II. E-mail-ul prin care lucrarea se va înscrie în program va fi transmis până la data de 08 

aprilie 2022, la adresa de e-mail sesiune.fse@gmail.com și va trebui să cuprindă 
următoarele informații: 

- titlul lucrării; 
- secțiunea; 
- numele şi prenumele autorilor; 
- instituția de învățământ din care provin autorii; 
- datele de contact ale autorilor: număr de telefon; adresă de e-mail; 
- cadrul didactic coordonator. 
 

III. Lucrările în extenso vor fi transmise la aceeași adresă de email, până la data de 11 
aprilie 2022, vor conține maximum 10 pagini A4 și vor fi redactate în limba română. 

 

 


