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Prrovocări ale
a contabiilității în ccondițiile adaptării
a
la
l practicille internațționale;
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Limbi de comunicare: Română, Engleză și Rusă.

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE:
1. formatare: Sus 2,0 cm, Jos 2,0 cm, Stânga 2,0 cm, Dreapta 2,0 cm, Interval 1,0 cm. Numerotarea
paginilor nu se va efectua. Pentru publicare vor fi acceptate lucrări cu volumul între 6-10 pagini.
2. titlul lucrării (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr). O linie albă (un interval).
3. autor(i) (Times New Roman 14pt, Bold, Alignment centr), urmat de titlul ştiinţific, didactic şi instituţia
(Italic). O linie albă (un interval).
4. rezumat (Times New Roman 10pt, Justify, Alignment left, Italic) maxim 200 cuvinte, în limba de scriere a
articolului şi engleză şi va conţine: actualitate, scop, metode de cercetare, rezultate.
5. cuvinte cheie: la un rând distanţă faţă de rezumat, cu Times New Roman 10, Alignment left, Italic. Se
includ maximum 5 cuvinte reprezentative, în ordine alfabetică.
O linie albă (un interval).
6. conţinutul lucrării:
Textul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12pt, Interval 1,0 cm, Alignment Justify şi trebuie să
conţină 6-8 pagini (în număr par), şi trebuie să fie structurat astfel: introducere în problemă, text de bază,
concluzii şi să se încheie cu lista bibliografică. Citarea se va face doar prin menţionarea între paranteze
pătrate a numărului de ordine. Exemplu: [1], [2]….[n].
Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi scrise în partea stângă a paginii. Ele vor fi numerotate consecutiv.
Se va folosi Sistemul Internaţional de numerotare Arabic. Se va lăsa o linie albă înainte şi după fiecare
ecuaţie.
Fotografiile, desenele şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Ele vor fi separate de
text printr-o linie albă. Nu se admit tabele scanate.
Concluziile vor reflecta opiniile autorilor asupra problemelor şi rezultatelor prezentate. Două linii albe.
7. bibliografia (Times New Roman, 12pt, Bold. Alignment left). Nume, iniţiala prenumelui, titlul, editura,
localitatea, anul. Se prezintă în ordine alfabetică.

TAXA CONFERINŢEI
Nu se percep taxe de participare!
Culegerea conferinţei se oferă cu taxă: pentru autori, cetățeni ai Republicii Moldova, va constitui
150 lei, iar pentru cetățenii străini - 10 EURO.
Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate de către participanţi.
IMPORTANT!
Autorii poartă integral responsabilitatea pentru originalitatea lucrării, acurateţea calculelor, datelor
experimentale și interpretările știinţifice, precum și pentru corectitudinea redactării în limba română,
engleză sau rusă. Autorii lucrărilor, obligatoriu vor fi ghidați de un îndrumător științific.
Articolele, în limbile, română, rusă şi engleză vor fi publicate în volumul conferinței cu cod ISBN.
Expedierea articolului în extenso se va expedia la adresa: conferinta.tc@gmail.com - până la 20
noiembrie 2018

