
             

 

#CunoaștereaNeUnește 

În vremuri de CRIZĂ, te provocăm la  

CREATIVITATE și SOLUȚII! 

19 iunie 2020 

 

 

Dragi studenți, 

Dragi elevi, 

Deși stăm acasă, nimic nu ne oprește să aflăm noi lucruri, să fim creativi, să ne dezvoltăm și să ne 

implicăm. Stă în puterea noastră să găsim răspunsuri la provocările vremurilor pe care le trăim. 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT 

organizează 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor 

Ediția specială, 2020 

 

“DE LA CRIZA SANITARĂ LA CRIZA ECONOMICĂ ȘI IMPLICAȚIILE JURIDICE ALE 

PANDEMIEI DE COVID-19”,  

19 iunie 2020 

 

DE CE să participi? 

Sesiunea de comunicări este contextul în care te poți pune în valoare, îți poți testa ideile și soluțiile 

propuse pentru rezolvarea anumitor probleme, îți poți exersa abilitățile de comunicare, poți intra în 

dezbatere pe teme de interes pentru tine, poți câștiga experiență și noi prieteni. Toți participanții 

(studenți, elevi, cadre didactice) vor primi diplomă de participare din partea Facultății de Științe 

Economice și Drept în semn de recunoaștere a implicării în cercetarea științifică. Câștigătorii vor 

fi premiați. 

Până CÂND și CUM să accesezi o secțiune? 

Poți să participi în cadrul ediției speciale a sesiunii de comunicări: “DE LA CRIZA SANITARĂ LA 

CRIZA ECONOMICĂ ȘI IMPLICAȚIILE JURIDICE ALE PANDEMIEI DE COVID-19” abordând 

atât teme legate de contextul actual al pandemiei, dar și alte teme de interes din domeniul 

economic și cel juridic, accesând una dintre următoarele secțiuni:   

                                              

 

 



 

SECȚIUNI 

Economie, Finanţe şi Politici economice europene 

Contabilitate, Analiză economico –financiară şi Statistică 

Drept și Administrație publică 

Management şi Marketing 

Turism 

Informatică economică 

         

 Trimite lucrarea ta coordonatorului secțiunii până la data de 10 iunie 2020. 

 

Economie, Finanţe şi Politici economice europene - alinahagiu@yahoo.com  

Contabilitate, Analiză economico –financiară şi Statistică - contabweb@yahoo.com   

Drept și Administrație publică – adrianapantoiu@yahoo.com și singh.amelia@yahoo.com  

Management şi Marketing - elizantoniu@yahoo.com  

Turism - lrdntt@yahoo.com  

Informatică economică - contabweb@yahoo.com  

 

Lucrarea va avea 4-8 pagini.  

Abstractul şi textul integral vor fi redactate în limba română (Times New Roman, 12 pt.).  

Lucrările primite vor fi înregistrate numai după confirmarea prealabilă a cadrului didactic 

coordonator.  

CUM ne contactăm? 
 

Lucrările vor fi evaluate de către membrii Comisiilor constituite la nivelul secțiunilor. Pentru fiecare 

secțiune vor fi selectate cele mai bune 5 lucrări elaborate de către studenți, respectiv cele mai bune 5 

lucrări elaborate de către elevi. Aceste lucrări vor fi prezentate pe platforma Skype. 

 

Fiecare Comisie va notifica autorii lucrărilor selectate cu privire la planificarea prezentărilor din data 

de 19 iunie 2020. Lucrările selectate vor fi publicate în Revista de Studii Juridice și Administrative, 

respectiv în Buletinul Științific, Seria Științe Economice. 

 

Eveniment organizat prin: 

Centrul de Studii Juridice şi Administrative și Centrul de Analiză şi Modelare Economică 

în parteneriat cu 

Asociaţia Amicii Scientiae 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. habil. Daniela Pîrvu  

 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

Îți deschidem lumea prin cunoaștere 
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