
 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT 

organizează  

 

Sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor 
 

cu participarea elevilor 
 

23 mai 2017 

„EVOLUŢIA STATULUI ŞI DREPTULUI ÎN 

PERIOADA POST-ADERARE” 

ediția a X-a 

24 mai 2017 

„NOI PERSPECTIVE  ÎN SPAȚIUL 

ECONOMIC EUROPEAN” 

ediția a XX 
Secțiuni- 

elevi 

Secțiuni- 

studenți 

Date contact Secțiuni Subsecțiuni Date contact 

*Dreptate  

* Morală 

* Adevăr 

Drept public adrianapantoiu@yahoo.com,  

sorina.serban@upit.ro,  

singh.amelia@yahoo.com 

Economie, Finanţe 

şi Politici 

economice 

europene 

studenți alinahagiu@yahoo.com 

elevi 

Contabilitate, 

Analiză economico 

–financiară şi 

Statistică 

studenți contabweb@ yahoo.com 

elevi 

Drept privat Management şi 

Marketing 

studenți elizantoniu@yahoo.com 

elevi 

Turism studenți lrdntt@yahoo.com 

elevi 

Informatică 

economică 

studenți contabweb@ yahoo.com 

elevi 

* Lucrările vor fi redactate, în limba română, cu diacritice, într-un număr 

de cel mult 8 pagini; * Marginile textului: 5,5 cm. jos, 5,5 cm sus, 4 cm. 

lateral dreapta, 4 cm. lateral stânga, în format A4, format doc; * Lucrarea 

se va redacta cu font TNR: Titlul lucrării (justify, bold, caps look, size 

14); Numele autorului/autorilor (centrat, la două rânduri de acesta, size 

12); Afilierea instituţională (centrat, Times, bold, size 12); Abstact: se 

va efectua o scurtă prezentare a lucrării în max. 300 de cuvinte, numai în 

limba engleză, la două rânduri de numele autorului, italic, size 11; 

Cuvinte cheie: între 3-5 cuvinte-cheie reprezentative care să 

individualizeze subiectul abordat în lucrarea ştiintifică (italic, size 11); 

Redactarea textului lucării la 2 rânduri de cuvinte-cheie, size 12, 

justify, la un rând, structurat astfel: Introducere; Conţinutul lucrării și 

Concluzii; Lista bibliografică finală (grupată la un rând, în ordine 

alfabetică după numele autorului, pe următoarele părţi, după caz: Tratate, 

cursuri, monografii; Articole ştiinţifice; Legislaţie, Pagini web (autor/-i, 

titlul licrării (italic), editura, localitatea, anul publicării); * Notele 

bibliografice se vor trece în subsolul paginii, în ordinea utilizării lor, size 

10. Pentru citările din carţi sau reviste se va nota: autorul, titlul 

volumului, editura, locul, anul, pagina  

*Lucrările vor fi redactate în format doc, în română, format pagină 

A4; * Textul va fi aliniat “justified” şi va fi scris cu diacritice (ş, ţ, î, 

â, ă);  * Marginile: sus/jos 2 cm; stânga/dreapta 2 cm;  * Lucrarea se 

va redacta cu font Times New Roman: titlul bold, litere mari 12 pt, 

centrat, autor/-i (anul şi specializarea), îndrumător/-i (gradul didactic, 

numele şi prenumele) - centrate, la un rând sub titlu, TNR bold, 12 pt. 

Figurile şi tabelele trebuie să aibă titlu şi sursă.  * Bibliografia va fi 

plasată la sfârşitul lucrării, TNR 10 pt, în formatul: nr. crt., autor/-i în 

ordine alfabetică, titlul lucrării, editura, anul apariţiei.  * Notele 

bibliografice se vor trece în subsolul paginii, în ordinea utilizării lor, 

size 10. Pentru citările din carţi sau reviste se va nota: autorul, titlul 

volumului, editura, locul, anul, pagina; * Lucrarea trebuie să aibă un 

număr par de pagini, maximum 10 pagini. 

!!! Fiecare lucrare va avea coordonator un cadru didactic, care va fi menţionat alături de autorul lucrării. 

!!! 19 mai 2017 - Data limită de trimitere a lucrărilor  
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