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Scopul conferinţei 

Identificarea soluţiilor cu privire la dezvoltarea 

economico-socială în noul context global; 

fundamentarea unor noi modele şi strategii de 

dezvoltare. 

Secţiuni 

1. Politici şi strategii de dezvoltare regională  
email -  psdr.ucb@gmail.com 

conf. univ. dr. Cristina Şerbănică 
2. Politici financiare, contabile şi guvernanţă 
corporativă în context global  

email -  pfcgc.ucb@gmail.com 
lect.univ. dr. Nina Stănescu 

3. Drept european şi politici publice  
email - derp.ucb@gmail.com 

lect.univ. dr. Georgiana Mândreci 
4. Management strategic şi antreprenoriat 

email - msa.ucb@gmail.com 
lect.univ. dr. Cristina Gănescu 

5. Marketing şi turism 
email -   mrkt.ucb@gmail.com 

               lect.univ. dr. Dan Micuda 
6. Politici sociale 

email -   sp.ucbp@gmail.com 
               lect.univ. dr. Iulia Mihai 
7. Politici şi stategii educaţionale  
               Email – psedu.ucb@gmail.com 
                conf. univ. dr. Mihaela Savu 
Abstractul şi lucrările vor fi trimise pe adresele 
de e-mail specificate. Autorii vor trimite lucrările 
în format doc., denumirea fişierului fiind dată de 
numele primului autor. 
 

Programul conferinţei 

Ziua 1 – deschiderea conferinţei, prezentare 
lucrări în plen şi pe secţiuni. 
Ziua 2 - workshop de cercetare ştiinţifică 
Înscrierile se realizează prin completarea 

formularului de înscriere şi se transmit pe 
adresa de e-mail : workshop.cbu@gmail.com. 
Lect. univ. dr. Camelia Chirilă 

 

Termene limită 

20 septembrie 2015 – transmiterea abstractului 
04 octombrie 2015 – transmiterea lucrărilor 
finale. 
12 octombrie 2015 – anunţul de acceptare/  
respingere a lucrărilor. 
13 - 15 octombrie 2015 – efectuarea plăţii pentru 
lucrările acceptate. 
 

 
Taxe de participare 

 
Taxa de participare la conferinţă este de 200 lei 
pentru participanţii români şi de 50 euro pentru 
cei din străinătate. 

Plata se va efectua după cum urmează:  
(Cont) Lei: RO77RZBR0000060002074710 
(Cont)Euro: RO68RZBR0000060004619279 
* La explicaţii se va menţiona: numele, 
prenumele, taxă de participare conferinţă 2015. 

 
 

Informaţii  
 
Lucrările vor fi redactate  în limba engleză. 
Lucrările se vor susţine în limba engleză sau 
limba română. 
Un articol poate fi realizat de doi autori. Se 
recomandă ca cercetarea să se încadreze între 
opt şi zece pagini. Sunt acceptate două articole 
ale aceluiaşi autor sau coautor. În evaluarea 
lucrărilor de cercetare, recenzorii vor ţine seama 
de conţinutul ştiinţific al acestora şi de 
respectarea  condiţiilor de tehnoredactare. 
Articolele acceptate vor fi publicate într-un 
număr special al revistei „Strategii manageriale” 
(www.strategiimanageriale.ro), indexată DOAJ, 
EconPapers(RePEC) şi IDEAS. 
Certificate de participare se acordă exclusiv 
autorilor care şi-au prezentat lucrarea în cadrul 
conferinţei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine accesând: 
www.univcb.ro 
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Condiţii de tehnoredactare 

 Titlul lucrării: majuscule, bold, centrat, 

TNR, caracter 14, urmat de un rând liber.  

 Numele autorilor vor fi scrise sub 

forma prenume şi nume, separate prin virgulă. 

Se va folosi Times New Roman, caracter 12, 

bold, cu litere mici. La note de subsol, pe prima 

pagină, se specifică gradul didactic, afilierea 

fiecarui autor şi adresa de mail pentru persoana 

de contact  

           Rezumatul/Abstractul se va scrie la un 

rând, TNR, size 10, italic. Acesta nu va depăşi 

200 cuvinte, spaţiat la un rând. În rezumat nu se 

folosesc abrevieri, ecuaţii sau referinţe 

bibliografice.  

 Cuvintele-cheie se vor scrie spaţiate la 

un rând, TNR, size 10, italic. Vor fi incluse între 

4 şi 6 cuvinte-cheie.  

 Clasificarea JEL: Se încadrează 

articolul potrivit Clasificării JEL (Journal of 

Economic Literature) precizându-se codul 

categoriei relevante, articolul putându-se 

încadra fie la o singură categorie, fie la mai 

multe (maxim 3), după caz.   

 Corpul lucrãrii se va scrie cu Times New 

Roman, caracter 12, spaţiat la un rând. Setarea 

paginilor: stânga 3 cm sus; jos; dreapta: 2,5 cm. 

Lucrarea se structurează pe capitole numerotate 

1., 2., 3. şi un singur nivel de subcapitole 

numerotate de la 1.1, 1.2, etc.  

 Notele de subsol sunt permise pe 

parcursul lucrării doar cu titlu excepţional şi 

EXCLUSIV pentru cazurile în care autorul 

doreşte să furnizeze explicaţii adiţionale. Este 

incurajată includerea acestora în corpul principal 

al articolului. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA 

NOTELOR DE SUBSOL PENTRU REFERINŢE 

BIBLIOGRAFICE!  

 Tabelele şi figurile trebuie să fie 

dimensionate şi plasate în cadrul articolului 

pentru a se încadra în dimensiuni pe o singură 

pagină. Conţinutul lor se va scrie cu Times New 

Roman, caracter 12, iar titlul coloanelor tabelelor  

se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, 

bold. Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziţionate 

deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, 

sub acestea. Atunci când este cazul, se va 

menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor 

va fi amplasat în corpul textului, într-o 

paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de 

exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr. 1). O atentie 

deosebită trebuie acordată culorilor în care sunt 

realizate tabelele şi figurile, acestea trebuind să 

fie cât mai clare şi lizibile în cazul unei tipăriri 

alb-negru. 

 Graficele trebuie să fie clar executate 

astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai 

lizibile.  

 Ecuaţiile şi formulele sunt numerotate, 

plasându-se numerele lor în paranteze, în 

dreapta acestora.  

 Abrevierile şi acronimele se vor explica 

prima dată când apar în textul articolului.  

Referinţe, citări şi bibliografie. 

 Este recomandat ca referinţele, citările 

şi formatul bibliografiei să fie redactate în stilul 

Harvard, aşa cum este acesta dezvoltat şi 

publicat de către Anglia Ruskin University.  

 

 

 


