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Sesiunea de comunicări studenţeşti îşi propune aducerea în discuţie a realităţilor vieţii 

economice româneşti şi universale, prin prisma influențelor contabile.  

 

Prin faptul că se adresează studenţilor şi masteranzilor economişti se doreşte 

atragerea acestora spre o mai bună cunoaştere a fenomenului economic, în care 

domeniul contabil şi conexiunile acestuia sunt importante. 

 

Sesiunea se adresează tuturor studenţilor nivel licenţă şi masterat. Participarea la 

sesiune implică realizarea unei lucrări cu sprijinul unui profesor coordonator ales de 

autor, pe următoarele teme: 

 Raportări financiare  

 Contabilitatea instituţiilor publice 

 Contabilitatea instituţiilor de credit 

 Contabilitate și control de gestiune  

 Evaluarea și problematica valorii juste 

 Rolul auditului în cadrul guvernanței corporative  

 Etica și deontologia profesiei contabile 

 Contabilitate creativă 

 

Temele propuse nu sunt restrictive, ele având  un caracter orientativ.  

 

Date generale participant 

 

Fiecare participant la această manifestare științifică trebuie să trimită articolul în 

formatul solicitat până la data de 7aprilie 2018 pe oricare dintre adresele  de e-mail: 

crina.filip@econ.ubbcluj.ro sau cristina.nistor@econ.ubbcluj.ro . 
Numărul maxim de autori/lucrare este de trei persoane. 

Un autor se poate angaja în realizarea unei singure lucrări.  
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Informaţii pentru autorii lucrării 

 

Lucrarea va fi structurată astfel: 

1. Abstract 

2. Introducere 

3. Cunoaştere în domeniu /revizuirea literaturii de specialitate 

4. Metodologia cercetării 

5. Rezultate obţinute 

6. Concluzii 

7. Referinţe bibliografice 

 
Redactarea lucrărilor trebuie să respecte următoarele cerinţe:  
 Lucrarea se va redacta in limba romana/engleza/franceza și se va prezenta în limba română 

 Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 10 pagini, redactate în 

Microsoft Word;  

 Formatul paginii - A4, cu marginile stânga 2,5 cm, sus 2 cm, jos 2 cm, dreapta 2 cm;  

 Titlul lucrării - Font Times New Roman (TNR), mărime 14, bold, centrat;  

 Autorul(ii) lucrării: Font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se 

lasă un rând liber. ATENŢIE! Nu se trece numele cadrului didactic îndrumător;  

 Sub numele autorului (iilor), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă 

autorul(ii); font TNR, mărime 11, bold, centrat;  

 Rezumatul - maxim 300 de cuvinte; font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta 

(Justify); între numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber;  

 Cuvinte cheie - maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se 

lasă un rând liber;  

 Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;  

 Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga 

dreapta (Justify);  

 Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul 

curent urmate de explicaţii - scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură se 

menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);  

 Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se 

scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile/denumirea tabelului centrat pe rândul 

imediat următor, font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar 

pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel se menţionează sursa bibliografică cu font TNR mărime 8, 

cursiv (italic); 

 Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind 

stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi 

se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde;  

 Trimiterile la sursele bibliografice se realizează direct în text, prin precizarea în paranteze 

rotunde a: numelui autorului (dacă sunt doi autori se foloseşte & între numele lor, iar dacă sunt mai 

mulţi autori se scrie primul autor et all.), anul publicaţiei şi pagina, atunci când este cazul; 

 Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, 

indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). 

Fiecare sursa bibliografică trebuie să conțină: nume autor(i), inițială prenume, titlul articolului/cărții 

(scris cu TNR, mărime 12, italic), anul publicării lucrării, jurnalul în care s-a publicat 

articolul/editura cărţii, pagini; 

 



Pentru a putea fi prezentate în cadrul sesiunii științifice, lucrările trebuie să respecte criteriile de 

tehnoredactare menționate mai sus și să fie trimise în termen organizatorilor la una dintre adresele 

de mail amintite, cu mențiunea “Lucrare sesiune științifică”. 

 

Documentul trimis se va denumi astfel: conferinta-nume student participant.doc 

Exemplu: conferinta-ionescumihai.doc  

 

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni se va realiza în ordinea afişată la avizierul 

Departamentului de Contabilitate şi Audit. Timpul alocat prezentării lucrării este de 

maxim 15 minute, iar timpul alocat pentru întrebări va fi stabilit de către fiecare 

comisie în parte. 

 

Lucrarea va fi susținută utilizând o prezentare PowerPoint.  

 

Evaluarea lucrărilor prezentate în cadrul sesiunii se va realiza de către un comitet 

ştiinţific format din cadre didactice. 

 

Premierea lucrărilor 

 

Premierea lucrărilor ocupante ale locurilor I, II şi III la Sesiunea de Comunicări 

Ştiinţifice Studenţeşti Valenţele contabilităţii  într-o economie emergentă se va 

materializa în cărţi de specialitate. 

 

Comitetul de organizare 

 

Prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor 

Conf. univ. dr. Cristina Silvia Nistor 

Conf. univ. dr. Crina Ioana Filip 

Conf. univ. dr. Cristina Bota Avram 

Conf. univ. dr. Cristina Ștefănescu 

 
Pentru orice detalii suplimentare vă rugam sa scrieți la adresa: crina.filip@econ.ubbcluj.ro 
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