Dinamismul turismului rural românesc din
ultimii 15 ani a atras atenţia cercetătorilor şi a
oamenilor de ştiinţă în general care, în deplină
colaborare cu amfitrionii
din domeniu
încearcă să ofere soluţii şi răspunsuri la unele
probleme cu care acesta se confruntă. Astfel,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
întelegând actualitatea cercetărilor ştiinţifice în
domeniu, va organiza cea de a I-a ediţie
anuală a manifestării ştiinţifice reunite
consacrate Zile Mondiale a Turismuluii sub
genericu :

«Turismul şi dezvoltarea cumunitară,
Tourism and Community
Development, Туризм и развитие
общин, Turismo y desarrollo
comunifario, Tourisme et
développement communautaire»
Care va avea loc în perioada 26-27
septembrie 2014 în fermecătoarea urbe din
Chişinău.
Recunoscând şi apreciind în mod deosebit
interesul şi contribuţia dumneavoastră la
cunoaşterea şi dezvoltarea turismului din
Moldova şi din lumeUniversitatea de Studii
Europene din Moldova vă roagă să primiţi
invitaţia de a participa ( personal sau cu
publicare) la această importantă manifestare
ştiinţifică, unică de acest gen din ţară.

Scopul manifestării:

PROGRAMUL SESIUNII
ŞTIINŢIFICE
Ziua I - vineri 26.09.2014
1000.- 1130 - Deschiderea festivă a lucrărilor
sesiunii ştiinţifice
1130 -1240 - P a u z ă - partea I
1240-1630 - Prezentarea referatelor ştiinţifice
1630- 1700 – Discuţii
1700- 1900 – program de divertisment

Ziua a II-a - sâmbătă 27.09.2014
900 -1100 - Prezentarea referatelor ştiinţifice
- partea a III-a
1100-1230 - Închiderea lucrărilor sesiunii
ştiinţifice

Evaluarea stării actuale a turismului
rural moldovenesc
 Comparaţii şi experienţe internaţionale
 Căi şi mijloace de dezvoltare a
turismului rural


Accesul înspre USEM:
Troleibusele : 1, 5, 23, 8 pînă la staţia
Calea Ieşilor
Maxi-taxi: 154, 108, 171, 135, 103

Transport către USEM:
Troleibuse: 1 / 5 / 8 / 18 / 23
Maxi-Taxi: 108 / 111 / 123 / 154 / 171
Larger Map

Atenţie : Exigenţele academice impun ca pentru
publicare să fie acceptate numai studiile care vor fi
susţinute în cadrul sesiunii.

USEM
Facultatea de
Economice şi
Informatică

Nutrim speranţa că veţi analiza cu bunăvoinţă şi cu
interes invitaţia de a participa la această prestigioasă
manifestare ştiinţifică, sens
în care vă rugăm să
transmiteţi titlul comunicării dumneavoastră şi eventualii
colaboratori până la data de 22.09.2014 la una din
adresele:
USEM
USEM
tel.: (+373-22) 21-35-21;
E-mail:
lsargu@list.ru
gribincea@yahoo.fr
Persoană responsabilă:
Lilia Sargu – facultatea Economie şi Informatică
E-mail: lsargu@list.ru
Tel.: (+373) 022 50 91 41
(+373) 068 13 20 20
Urmare a exigenţelor acedemice vă rugăm ca odată
cu titlul lucrării să trimiteţi şi un scurt rezumat de maxim
½ pagini A4.
Lucrările în extenso vor fi depuse în ziua
prezentării, în formă printată într-un exemplar redactat
cu caractere româneşti, înregistrate pe dischetă sau C.D.
pentru a fi publicate într-o editură acreditată.
Transportul, cayarea pentru persoanele din afara
ţării vor fi suportate de către.

Aspecte organizatorice
Primirea participanţilor va fi la Universitatea
"USEM" Chişinău, str. Iu. Iablocichin 2/1 sala et.2 200 A
Tel. +373 – 022 50 91 41
Persoană de contact:
dr. Lilia Şargu mob. 068132020

Disponibilităţile tehnice de prezentare
 flipchart


retroproiector

INVITAŢIE
Sesiunea ştiinţifică naţională
cu participare internaţională
- ediţia a I-a -

«Turismul şi dezvoltarea cumunitară, Tourism
and Community Development, Туризм и
развитие общин, Turismo y desarrollo
comunifario, Tourisme et développement
communautaire»

 spaţii de expunere postere
 laptop+videoproiector

Condiţii de tehno-redactare
 Font Times New Roman – 12
 Spaţiu între rânduri - 1
 Formatul hârtiei – A4
 Titlul – font: 14, bold
 Autor – font: 14, italic.
Textul articolului trebuie să prezinte o structură
logică marcată de subtitluri şi să se încheie cu o
bibliografie redactată conform exigenţelor academice.

Chişinău

26-27-septembrie 2014

Către: __________________________________
____________________________

