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finalizat
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Desfășurarea lucrărilor
simpozionului

științifico-practic
internațional

Dragi cercetat̆ori!

Taxă de participare: 300 MDL

Activitățile simpozionului se vor realiza în regim MIXT

Articolele și comunicările pot fi prezentate în limbile Română sau Engleză.

Facultatea de Științe Economice are plăcerea de a Vă invita să participați,
cu rezultatele cercetărilor Dumenavoastră, la Simpozionul Științifico-Practic cu

participare  Internațională „Dezvoltarea turismului sustenabil: actualități și
oportunități”, ediția a II-a, care se va desfășura în data de 21 februarie, 2023.

Responsabil de organizare

Departamentul Economie, Marketing și Turism
Informații suplimentare: Veronica BULAT, dr., conf. univ., +373 681 20 207, e-mail:sustainable.tourism.md@gmail.com

Termene limită

Toate lucrările vor fi supuse procesului de recenzare și testare
antiplagiat, astfel, doar cele cu un nivel de originalitate de 80% vor fi

publicate în culegerea simpozionului 



Instrucțiuni de redactare
Titlul lucrării
Prenume Nume Autor 1, Prenume Nume Autor 2 ...
ID ORCID, Nume instituție afiliere Autor 1, adresă de email
ID ORCID, Nume instituție afiliere Autor 2, adresă de email

Abstract
Text de maxim 200 de cuvinte. Rezumatul ar trebui să fie o
reprezentare obiectivă a articolului și să nu conțină rezultate care nu
sunt prezentate și justificate în text, fără a exagera concluziile
principale.
Cuvinte cheie: cuvânt cheie 1; cuvânt cheie 2; cuvânt cheie 3
(enumerați trei până la zece cuvinte cheie specifice articolului)

Titlul secțiunii: Informații generale
Documentul se va formata și salva astfel încât să se poată edita
și deschide cu Microsoft Office Word, folosind formatul A4 și
dispunerea verticală a paginilor (Portrait).
Încadrați textul general pe toată suprafața paginii, fără a folosi
coloane (de tip ziaristică). Stilul pentru tehnoredactare a textului
este Times New Roman cu dimensiunea de 12 puncte și aliniere
pe toată suprafața paginii (Justify Text). 
Folosiți pentru "Titlul general" configurația bold, dimensiune
16p, aliniere stânga iar la numele autorilor selectați bold,
dimensiune 12p, aliniere stânga. 
Pentru "Titlul secțiunii" folosiți configurația bold, dimensiune
14p, aliniere stânga iar pentru "Subtitlul" unei secțiuni – bold,
italic, dimensiune 12p, aliniere stânga.

Tabele și Imagini
Scrieți titlul tabelului cu Times New Roman standard,
dimensiune 10 puncte (Ex: Tabel 1 Denumirea tabelului), aliniere
stânga, inserție cu bold a etichetei "Tabel" 
Scrieți titlul imaginii cu Times New Roman standard, dimensiune
10 puncte (Ex: Fig. 1 Please write your table caption here),
aliniere stânga și inserție cu bold a etichetei „Fig.” înainte de
titlul efectiv al imaginii, numerotare – numere arabe (Ex: Fig. 1
(Ex: Fig. 1.1). 

Formatarea bibliografiei
Referințele vor fi editate conform stilului bibliografic – APA 6th
– American Psychological Association, 6th Edition și ordonate
alfabetic după numele autorilor citați. Lista de referințe trebuie
să includă doar lucrări care sunt citate în text și care au fost
publicate sau acceptate spre publicare. Comunicările personale
vor fi menționate doar în text. Nu se vor folosiți notele de
subsol sau notele de final pentru inserția referințelor.

Alte detalii: 

fse.usm.md 



Agenda evenimentului

Maria HĂMURARU, Dr., conf. univ.
Decanul Facultății de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova

Andrei CHISTOL
Secretar de Stat din cadrul MInisterului Culturii al Republicii Moldova

Andrei CHISTOL, Secretar de Stat, Ministerul Culturii RM
Perspective de dezvoltare a turismului rural din Republica Moldova

COMUNICĂRI PLENARE
11:00 - 13:00 

Înregistrarea participanților
10:00 - 10:30 

DESCHIDEREA EVENIMENTULUI
10:30 - 11:00 

Veaceslav GUȚUȚUI, Alianța Asociațiilor de Băștinași
Dezvoltarea turismului rural cu implicarea asociatiilor de băștinași. 
Model dezvoltat de Elveția-PNUD

Lea CHIRINCIUC, Art-galery, Franța
Dezvoltare durabilă și promovarea valorilor identității naționale în diaspora din Franța

PAUZĂ DE PRÂNZ
13:00-14:00

Natalia ȚURCANU
Director Executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Republica Moldova

Rodica GHERASIM, Președintele Asociației Culturale a
Emigranților moldoveni Miorița,  Portugalia
Promovarea datinilor străbune basarabene prin intermediul festivalurilor organizate în
Portugalia și Elveția

Ion CEBAN, Diaspora din Franța
Oportunități și provocări în instruirea limbii române în rândul copiilor diasporei
basarabene din Franța

Maria HĂMURARU, dr., conf. univ.; Veronica BULAT dr., conf. univ.
Promovarea turismului sustenabil în Republicii Moldova



Agenda evenimentului

Secțiunea 1. Dezvoltarea turismului durabil
Moderator: Maria HĂMURARU, Dr., conf. univ.

Adriana BUZDUGAN, dr., conf. univ., Lucia NEPOTU, drd.
Turismul regenerativ: o nouă direcție a turismului durabil

Boris COREȚCHI, dr., conf. univ.
Digitalizarea activităților de turism - o necesitate pentru Republica Moldova

ACTIVITATEA ÎN SECȚIUNI 
14:00 - 16:00 

Natalia ANTOCI, dr., conf. univ., Tatiana LUCA, drd.
Rolul Relațiilor Economice Internaționale în promovarea tradițiilor naționale

Natalia APETRI, lect. univ.
Smart Turism - prezentul

SINTEZA REZULTATELOR EVENIMENTULUI
17:00 - 18:00

Ala TABARCEA, dr., conf. univ.
Strategii de marketing direct utilizate în promovarea turismului sustenabil

Larisa TRIFONOVA, dr., lect. univ. Iulia MOLODOJEN, Ukraina
The role of tourist guides in sustainable tourism development
Mihaela BALMUȘ-ANDONE, lect. univ.
Dezvoltarea resurselor umane din domeniul turism și agrement

Ana CÎȘLARI, drd.
Probleme de contabilitate ale parteneriatului public-privat în domeniul turismului 
din Republica Moldova

Secțiunea 2. Dezvoltarea sustenabilă a industriei ospitalității
Moderator: Veronica BULAT, Dr., conf. univ.

Alexandr CEAIKOVSKII, dr., conf. univ.
Impactul turismului gastronomic în industria ospitalității
Oxana COSTEȚCHI-JUȘCA drd., Galina LUȘMASCHI, dr., conf. univ.
Metoda costului călătoriei în estimarea valorii economice a resurselor de mediu în
turismul bazat pe natură
Nadejda NAZAR, dr., conf. univ., Ina DOMBROVSCHI, dr., lect. univ.
Rolul transporturilor în organizarea activității opsitalității
Ecaterina ULIAN drd.
Tehnici de planificare financiară în industria ospitalității
Elena CARP, drd.
Utilitatea logisticii verzi în industria ospitalității

Elena BĂLĂȚEL, asist. univ.
Tehnici de comunicare în industria ospitalității

Anatol BOTNARU, proprietar Eco Resort Butuceni
Experiența de succes a pensiunii Eco Resort Butuceni

ATELIER PRACTIC
16:30- 17:00 

PAUZĂ DE CAFEA
16:00 - 16:30 


