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Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor 
globale cu care se confruntă omenirea. Cele mai multe dintre acestea au mai 
mult sau mai puţin o componentă economică şi în acelaşi timp un orizont de 
aşteptare din direcţia ştiinţelor economice. 
 

Scopul principal al Conferinţa de Management, Contabilitate şi Informatică de 
gestiune este de oferii o oportunitate mediului academic şi profesioniştilor din 
domeniul economic de a se întâlni şi de schimba idei şi expertiză în probleme 
legate de economie, dezvoltare durabilă, management, contabilitate şi 
informatică economică, atât în interiorul cât şi în afara disciplinelor lor specifice. 
 

În acest context, conferinţa noastră se doreşte un laborator în care studenţi şi 
profesori, cercetători, specialişti în economie, liberi de orice constrângeri, în 
dialog cu culturile şi teoriile universale, caută răspunsuri la problemele cu care 
se confruntă lumea. 
 

Este nevoie de o reconstrucţie conceptuală privind regândirea economiei din 
perspectivă raţională, cea dintre mijloace şi scopuri, în locul celei dintre dorinţe 
şi credinţe. 
 

Tema conferinţei invită la o radiografiere de ansamblu a economiei româneşti în 
ultimul sfert de secol pentru a detecta evoluţia viitoare a acesteia.  



COMITETUL ŞTIINŢIFIC  

Preşedinte: 
Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, USH, decan MFC Bucureşti  
Vicepreşedinte: 
Conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUŢĂ, USH, director adj. CCDMCIG   

 

PENTRU STUDENŢI 

Studenţii de la ciclurile de masterat şi licenţă care participă cu comunicări la 
conferinţă nu plătesc taxa de participare. Condiţiile de redactare a lucrărilor şi 

alte informaţii primesc de la cadrul didactic îndrumător. Comunicarea, de 
regulă,  reprezintă tema de la lucrarea de disertaţie sau lucrarea de licenţă, 
după caz.  
Participarea la conferinţă se punctează pentru studenţii de la ciclul masterat la 
disciplina (seminarul ştiinţific) Activitate de cercetare-proiectare.  

 

FORMATUL COMUNICĂRILOR 

Comunicările vor fi redactate în limba română şi vor fi de maxim 10 pagini 
conform condiţiilor de tehnoredactare de la lucrările de licenţă sau 
disertaţie.  

 

ÎNREGISTRAREA ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Înregistrarea participanţilor se face până la 20 mai 2015.  
Vă puteţi înregistra prin completarea formularului de înscriere propus într-un 
format Word (Anexa 1) şi transmis prin e-mail împreună cu lucrarea în extenso. 
Lucrările vor fi prezentate oral şi/sau poster (slide PowerPont). 
Înregistrarea se face la adresa de e-mail: mamis@spiruharet.ro 
Conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUŢĂ,  tel. 0745.552.551  

Facultatea de Management Financiar Contabil, strada Fabricii, nr. 46 G, sect. 6, 
Bucureşti, România. 
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-ul:  
http://mamis.spiruharet.ro/prima-pagina/conferinta-mamis/ 
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Anexa 1 

 

CONFERINŢA DE MANAGEMENT, CONTABILITATE  

ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - MAMIS 2015 

- ediţia a III - a - 
 

Economia post-criză a României într-un context internaţional 

volatil: iniţiative, proiecte şi obstacole majore 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONFERINŢĂ 

 

 

 
Vă rugăm să completaţi acest formular cu majuscule şi diacritice în format Microsoft Word şi 

să-l transmiteţi înainte sau împreună cu lucrarea în extenso, la adresa de e-mail: 

mamis@spiruharet.ro 
 

Nume şi prenume student:  

Programul de studii licenţă sau 
masterat  

 

Telefon:  

E-mail:  

Titlul lucrării:  

Cadrul didactic îndrumător:  

Tipul de prezentare:  (vă rugăm să bifaţi): X 

         prezentare orală  

         prezentare poster  
            Notă: pentru fiecare lucrare se întocmeşte un formular de înscriere.  

 

  

 

 

           VĂ MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE ! 
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