INVITAŢIE
Conferinţă ştiinţifică internaţională
- ediţia a III-a -

«Turismul şi dezvoltarea societăţii
Tourism and development of the society
Туризм и развитие общества»

Chişinău
23-septembrie 2016
Conferiinţa ştiinţifică care va avea loc în perioada 23 septembrie 2016 în incinta Universităţii de Studii
Europene din Moldova este organizată de facultatea de Ştiinţe Economice. Recunoscând şi apreciind în mod deosebit
interesul şi contribuţia dumneavoastră la cunoaşterea şi dezvoltarea turismului din Republica Moldova şi din lume
Universitatea de Studii Europene din Moldova vă roagă să primiţi invitaţia de a participa (personal sau cu
publicare) la această importantă manifestare ştiinţifică din ţară.
Dinamismul turismului moldovenesc din ultimii ani a atras atenţia cercetătorilor şi a oamenilor de ştiinţă în
general care, în deplină colaborare cu întreprinzătorii din domeniu încearcă să ofere soluţii şi răspunsuri la unele
probleme cu care acesta se confruntă. Astfel, Universitatea de StudiiEuropene din Moldova întelegând actualitatea
cercetărilor ştiinţifice în domeniu, va organiza cea de a III-a ediţie anuală a manifestării ştiinţifice reunite
consacrate Zile Mondiale a Turismuluii

Scopul manifestării:
- Asigurarea promovării industriei turismului în Republica Moldova şi în lume
- Schimbul de idei şi experienţă profesională a domeniilor tangente industriei turismului
- Prezentarea studiilor practice şi teoretice
- Identificarea rolului turismului în dezvoltarea societăţii

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE vineri 23.09.2016
09.30 – 10 00 Înregistrarea participanţilor
1000.- 1030 - Deschiderea festivă a lucrărilor sesiunii ştiinţifice
1030-1230 - Prezentarea referatelor ştiinţifice în plen
1230 -1330 - P a u z ă
1340-1530 - Prezentarea referatelor ştiinţifice în secţiune
1530- 1600 – Discuţii
1700- 1900 – program de divertisment

1.
2.
3.
4.

SECŢIUNI DE LUCRU
Studii teoretice şi practice economice
Drepturile fundamentale ale omului
Relaţii internaţionale
Management, marketing, comerţ şi servicii

Suntem siguri că veţi aprecia intenţia noastră şi veţi decide cu bunăvoinţă şi cu interes de a participa la
această prestigioasă manifestare ştiinţifică, sens în care vă rugăm să transmiteţi titlul comunicării dumneavoastră
şi eventualii autori, coautori până la data de 22.09.2016 la una din adresele:

USEM
Тел.: (+373-22) 21-35-21;
E-mail:
 lsargu@list.ru
 gribincea@yahoo.fr
Persoană responsabilă:
LiliaȘargu –facultatea Ştiinţe Economice
E-mail:
lsargu@list.ru
conferinte@usem.md
Tel.: (+373) 022 509 141
(+373) 068 13 20 20
Lucrările în extenso vor fi depuse în ziua prezentării, în formă printată într-un exemplar redactat cu caractere
româneşti, înregistrate pe stic sau C.D. pentru a fi publicate
Condiţii de tehno-redactare
 Formatul hârtiei – A4
 Spaţiu între rânduri - 1
 câmpurile: stânga – 2,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 2,0 cm.
 Titlul – font: 12, bold
 Autor – font: 12, italic. Pe dreapta
 Coautori – max 3
 Abstract – în engleză sau franceză
 Cuvinte cheie – max 5
 Textul articolului, Font Times New Roman – 12
 Articolul se expune în engleză, franceză, rusă, română
 Volum – 5 pag cu bibliografie
 bibliografia va fi perfectată conform cerinţelor standardelor în vigoare
 trimitere în paranteze pătrate ( ex. [5, p.34])
Textul articolului trebuie să prezinte o structură logică marcată de subtitluri şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform
exigenţelor academice.

Vă invităm să vă alăturaţi manifestării noastre
în calitate de participant, partener sau sponsor.

