
Dezvoltarea economico-socială durabilă a
Euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere,
ediția a XVIII-a, Iași, 28 octombrie 2022

INVITAȚIE

Dragi colegi,
Avem plăcerea de a lansa invitația de participare la Conferința Științifică Internațională,
organizată de Departamentul de Economie al Institutului ”Gh. Zane”, Filiala Iași a Academiei
Române.

Conferința va fi organizată ca un eveniment hibrid care va combina evenimentul „la fața locului”
cu componenta online. De asemenea, vom fi cât se poate de flexibili pentru a permite delegaților
să schimbe tipurile de înregistrare între „on-site” și „online”, în funcție de circumstanțele lor.
Monitorizăm situația COVID-19 în continuă schimbare și luăm decizii pe baza celor mai recente
linii directoare.

Instituțiile organizatoare sunt:
● Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
● Primăria Iași
● Asociaţia “Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru”
● S.C. Eastern Marketing Insights S.R.L.
● Universitatea de   Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova
● Universitatea Cooperatist - Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din următoarele
domenii: economie, sociologie, științe juridice, turism, științe agricole, mediu, sănătate, educație,
cultură și artă, precum și specialiști în fundamentarea şi aplicarea unor modele şi strategii de
dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Secțiuni
● Dezvoltarea economico - socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi a zonelor  transfrontaliere;
● Modele empirice, teoria deciziilor;
● Psihologie și științe ale educației;



● Tendințe legislative în contextul globalizării

Date limită de înscriere:
01.06.2022 - Trimiterea rezumatelor
15.06.2022 - Notificare de acceptare a rezumatelor
01.09.2022 - Trimiterea lucrării pentru recenzare
15.09.2022 - Notificare de acceptare a lucrării în varianta finală

● Toate documentele vor fi trimise la adresa de e-mail:  espnconferencero@yahoo.com
● Oportunități de publicare: Volumele conferinței vor fi publicate la o editură recunoscută

de ANCS și indexate internațional. Volumele ediției a-XVII-a au fost indexate
în CEEOL, IBN și Open Air.

Ciprian Alecu, Dumitru Tudor Jijie, Doncean Marilena - Devoltarea economico-socială durabilă a
Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere (volumul XL 2021), Editura Performantica, Iași, 600 pag.
ISBN -978-606-685-831-1, volum indexat OpenAire, IBN, CEEOL
https://zenodo.org/record/5734181#.YaTeStBByM8
https://ibn.idsi.md/collection_view/1404
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=998658

Marinela Rusu, Marilena Doncean, Dumitru Tudor Jijie - Dezvoltarea economico-socială durabilă a
Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere (volumul XXXIX 2021), Editura Performantica, Iași, 200
pag. ISBN -978-606-685-830- 4, volum indexat  OpenAire, IBN, CEEOL
https://ibn.idsi.md/collection_view/1400
https://zenodo.org/record/5767109#.YbCEAdBByM8

● Nu există taxă de publicare pentru lucrările prezentate la conferință.
● Articolele care nu vor fi prezentate în cadrul conferinței nu vor fi publicate.

Website conferință
https://euroregiune.webs.com/

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați organizatorii:
CS III dr. Marilena Doncean
Telefon: (+40) 0770 624 341, E-mail: doncean_1967@yahoo.com
CS III dr.Ciprian Alecu
Telefon: (+40) 0762 275 307, E-mail: aiciprian@yahoo.com

Cu considerație,
Comitetul de organizare
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