
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație publică organizează, în perioada 7-8 

aprilie, 2023, Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești dedicată studenților 

de la programele de licență și master în domeniul Finanțe.  

Înscrierea se poate realiza prin trimiterea lucrărilor științifice, până la data de 31 

martie, 2023, la adresa de e-mail: nicusor.carausu@uaic.ro. Lucrările trimise trebuie 

să respecte cerințele de tehnoredactare menționate mai jos. 
 

Condiții privind tehnoredactarea lucrării: 

 lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 10 pagini, redactate 
în Microsoft Word;  

 formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2cm; 

 titlul lucrării - font Times New Roman, 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 autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, 
mărime 11, bold, centrat;  

 rezumatul - maxim 300 de cuvinte (în limba română şi în limba engleză/franceză); 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, dacă este cazul, 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 centrat pe rândul 
imediat următor - font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în 
mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, 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 inserează in̂ text sub forma nume autor, an, 
eventual pagina (ex. Popescu, 2018, p. 12); 

 referinţele bibliografice se poziţionează la sfârşitul lucrării, stilul utilizat fiind APA Style 
- http://www.bibme.org/citation-guide/apa/  
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