UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“, prin intermediul Institutului de Cercetări
Științifice Multidisciplinare şi în colaborare cu partenerii săi are plăcerea de a vă invita să participaţi
la Conferinţa naţională cu participare internaţională „TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI
NAŢIONALE“, ediţia a VI-a. Evenimentul se va desfăşura exclusiv online la data de 20 mai
2021.
În speranţa că ne veţi onora cu participarea dumneavoastră, vă oferim câteva informaţii
generale legate de desfăşurarea evenimentului.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CONFERINŢEI
Bucurându-se de un deosebit prestigiu științific și de o largă participare națională și
internațională a unor cadre didactice, cercetători de renume şi specialişti din industria turismului
dar şi din diferite domenii conexe, conferinţa aflată acum la cea de-a şasea ediție, își propune și în
acest an să ofere cadrul unor dezbateri științifice relevante privind problemele actuale cu care se
confruntă turismul în general şi cel românesc în special.
Pe lângă prezentarea celor mai recente tendințe și preocupări, precum și provocări
întâmpinate și soluții practice adoptate în domeniul turismului, anul acesta ne concentrăm pe cele
mai bune practici utilizate pentru a reconstrui acest domeniu prioritar al economiei, deoarece de la
începutul anului 2020 industria turismului se luptă într-o manieră fără precedent pentru a depăşi
consecinţele concrete ale celei mai mari provocări globale din ultimii 100 de ani - Pandemia
COVID-19.
Nu în ultimul rând, participarea la conferinţa interdisciplinară poate fi un bun prilej de a face
schimb de experiență și de bune practici dar şi de a disemina rezultatele cercetărilor realizate.

TEMATICA ABORDATĂ
Participanții sunt invitaţi să trimită lucrări originale care prezintă abordări conceptuale,
empirice și teoretice ce oferă noi perspective pentru teoria și practica în domeniul turismului, fiind
binevenite și lucrările interdisciplinare care se vor înscrie în următoarele domenii de interes,
nelimitându-se doar la acestea:
² Industria turismului şi ospitalităţii: tendințe, noi concepte și evoluții
² Turismul intern şi internațional
² Turismul responsabil
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Turism, terorism, siguranță și securitate
Managementul evenimentelor
Managementul destinaţiei turistice
Antreprenoriatul şi managementul în turism
Impactul schimbărilor climatice asupra turismului
Rolul administrației locale la dezvoltarea turismului
Politicile Uniunii Europene şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în
domeniul turismului
Aspecte politice și sociale ale turismului
Modelare şi previziuni în industria turismului
Promovarea contribuției turismului la reducerea sărăciei
Promovarea dezvoltării durabile a turismului
Inovații pentru dezvoltarea turismului durabil și managementul ospitalității
Resurse umane în turism
Cultură, etică şi responsabilitate socială

SECŢIUNILE CONFERINŢEI
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în plen şi pe următoarele secţiuni:
Secţiunea 1. Turismul – factor de dezvoltare a economiei naţionale
Secţiunea 2. Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului
Secţiunea 3. Abordări inter şi transdisciplinare ale turismului

DATE IMPORTANTE
10.04.2021 – 14.05.2021
15.05.2021 – 16.05.2021
17-05-2021
20-05-2021
01-06-2021

- înscrierea participanţilor la lucrările conferinţei se realizează
prin completarea formularului de înregistrare;
- confirmarea participării;
- comunicarea programului final al conferinței;
- sesiunile plenare ale conferinței
- trimiterea lucrărilor in extenso;

PUBLICAREA LUCRĂRILOR
Publicarea lucrărilor este condiţionată de originalitatea, semnificaţia şi claritatea acestora,
precum şi de contribuţia autorilor. Articolele care au un conţinut ştiinţific adecvat, care respectă
condiţiile de tehnoredactare şi termenele stabilite şi care vor fi acceptate în urma procesului de
evaluare peer review vor fi publicate în volumul conferinţei cu ISSN (limba română) sau în revista
Cogito, indexată în baze de date internaţionale. Manuscrisul va fi redactat în limba română şi în
limba engleză şi va respecta formatul disponibil la următoarea adresă
http://cogito.ucdc.ro/informatii-autori.html..

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI
Vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea şi adresele de e-mail ale autorului/autorilor,
indicând autorul de contact. Pentru fiecare comunicare se va menţiona „Conferinţa naţională cu
participare internaţională Turismul – şansa economiei naţionale”.
Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau coautor.
Instrucţiuni privind redactarea
Redactarea lucrării se va realiza respectând următoarele specificaţii:
- titlul lucrării: TNR, bold, 12, majuscule, center
- autorii: TNR, normal, 10, right
- afilierea autorilor: TNR, 10, normal, right
- email autori: TNR, 10, right
- rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte
- cuvinte cheie: 3-5, TNR, italic, 9, left
- text: TNR, 10, justified
- pagină: top 4,5 cm; bottom 4,5 cm; inside 4,0 cm; outside 4,0 cm; size A4; header 4,5 cm;
footer 4,5 cm; maximum 6 pagini.
Lucrările în extenso se vor redacta în limba română şi vor fi transmise până în data de 1
iunie 2021 la adresa icsm@ucdc.ro. Numai lucrările prezentate şi acceptate după evaluare vor fi
incluse în volumul conferinţei.
Condiţii de participare
- Acceptarea lucrărilor propuse
- Plata taxei de participare: 100 lei/lucrare pentru participanții care nu sunt afiliați la instituțiile
organizatoare. Taxa include volumul conferinţei editat la o editură recunoscută CNCS, programul
conferinţei şi diploma de participare.

PREZENTAREA LUCRĂRILOR
Evenimentul se va desfăşura prin intermediul aplicaţiei Webex. Datele de conectare vor fi
anunţate în timp util pe pagina conferinţei. Pentru prezentarea lucrărilor, participanţii pot opta
pentru următoarele variante:
Prezentare orală – prezentare live pe Webex;
Prezentare orală – opțiune video pre înregistrată (mesaje şi comunicări);

