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Stimați colegi,
Avem deosebita plăcere să Vă invităm la conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
„DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMERCIALE DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII
ECONOMICE
A
REPUBLICII
MOLDOVA
ÎN
CIRCUITUL
ECONOMIC
INTERNAŢIONAL” organizată de Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) și
Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 21-22
septembrie 2017.
Obiectivele conferinţei: identificarea noilor oportunităţi în dezvoltarea relaţiilor comerciale în
contextul integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional; promovarea
politicii comerciale prin preluarea celor mai bune practici europene din domeniul concurenţei;
dezvoltarea infrastructurii calităţii şi îmbunătăţirea siguranţei produselor; dezvoltarea cercetărilor în
domeniul comerţului şi impulsionarea cooperării internaţionale în acest context; fortificarea relaţiilor
dintre mediul academic, de afaceri şi autorităţile publice; implementarea inovaţiilor în procesul
educaţional de formare profesională iniţială şi continuă.
Secţiunile conferinței:
 Dinamizarea evoluţiei comerţului exterior în contextul oportunităţilor regimurilor comerciale
oferite.
 Armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul normativ european şi internaţional.
 Dezvoltarea infrastructurii calităţii şi protecţia consumatorilor prin optica practicilor comunitare.
 Concurenţă, dezvoltare economică şi reengineering managerial.
 Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în condiţiile contemporane.
 Educaţia şi cercetarea – piloni importanţi ai dezvoltării economice sustenabile.
Conferinţa este deschisă pentru cadre didactice, de cercetare, autorități publice cu competențe în
domeniu, reprezentanţi ai mediului de afaceri și studenţi atât din ţară, cât şi de peste hotare.
În cadrul conferinţei vor fi diseminate şi validate rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind
situaţia în domeniul comerţului şi concurenţei, sectorului cooperativelor, protecției consumatorilor,
priorităţile de dezvoltare a acestor domenii.
Materialele Conferinţei vor fi publicate într-o culegere de publicaţii ştiinţifice, iar cele mai
valoroase articole în revistele științifice „Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare
Economică” a UCCM (http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/) sau „Economie şi Sociologie” a INCE
(https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-sisociologie/).
Detalii despre conferinţă sunt accesibile pe:http://conference.uccm.md/index.php/ro/.
Vă invităm şi Vă aşteptăm cu plăcere să participaţi la forumul ştiinţific internaţional.
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