
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Invitaţie 
Centrul de Cercetări Comerciale din cadrul Academiei de Studii Economice  

şi partenerii săi: 
Institutul de Prognoză Economică din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice 

al Academiei Române, 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti şi 

Asociaţia Naţională a Agenţilor de Turism din România 
 

vă invită la lucrările conferinţei internaţionale  
 

SERVICIILE ŞI COMPETITIVITATEA 
Un eveniment al  

Reţelei naţionale de cercetare şi educare  

în domeniul serviciilor din România 
 

care va avea loc la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  
în zilele de  

26 şi 27 octombrie 2007 
 

Detalii privind condiţiile de participare, organizarea şi programul 
conferinţei se găsesc în pliantul alăturat, precum şi la adresa de web 

www.cercetareservicii.ase.ro . 
 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCET RI ECONOMICEŢ Ă
INSTITUTUL DE PROGNOZ  ECONOMICĂ Ă

 

 

 

 

SSSSERVICIIERVICIIERVICIIERVICII 
este denumirea abreviată a 
proiectului Valorificarea 

potenţialului competitiv al 

României în domeniul serviciilor, 
finanţat de către Guvernul 
României în cadrul Programului de 
cercetare de excelenţă, prin 
conducătorul programului CERES, 
Institutul de Fizică Atomică. 
 
Reţeaua naţională de cercetare şi 
educare în domeniul serviciilor 
din România s-a înfiinţat în anul 
2006 la iniţiativa Centrului de 
Cercetări Comerciale şi reuneşte, 
până în prezent, un număr 
aproximativ de 30 de cercetători şi 
cadre didactice universitare care 
dedică o parte semnificativă  a 
activităţii lor pentru dezvoltarea 
cunoaşterii cu privire la servicii. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oamenii de afaceri, cercetătorii şi 

responsabilii politicilor economice şi sociale 
sunt tot mai sensibili şi tot mai conştienţi în ce 
priveşte rolul serviciilor de motor al creşterii 
economice şi factor de prim rang al dezvoltării 
durabile. O dezbatere amplă însoţeşte 
negocierile multilaterale vizând comerţul 
internaţional cu servicii la nivel global sau 
regional. Toată lumea este de acord că ceea ce 
ştim astăzi despre servicii este foarte puţin şi că 
este necesară multiplicarea eforturilor pentru 
dezvoltarea cunoaşterii în domeniu.  

Teoriile economice specifice epocii 
industriale (asupra valorii, preţului, concurenţei, 
avantajului comparativ, productivităţii, calităţii – 
pentru a da numai câteva exemple) sunt puţin 
aplicabile sau chiar neaplicabile în materie de 
servicii, fiind necesare alte elaborări. Modelele 
de reprezentare şi soluţiile practice de rezolvare 
a unor probleme, cum ar fi cele legate de 
performanţa firmelor, dezvoltarea durabilă, 
ocuparea forţei de muncă, protecţia şi asistenţa 
socială, necesită noi abordări şi formule în 
economia serviciilor.  

Tentativele de a contribui la o mai bună 
înţelegere a rolului serviciilor sunt îngreunate 
sau chiar compromise de persistenţa a 
numeroase neclarităţi în plan conceptual şi de 
lipsa informaţiei statistice de calitate. 

În acest cadru, conferinţa „Serviciile şi 
competitivitatea” urmăreşte să ofere 
cercetătorilor şi specialiştilor români şi străini 
oportunitatea unui schimb de informaţii şi idei 
cu caracter teoretic şi aplicativ, comunicării 
rezultatelor propriilor studii şi cercetări, 
dezvoltării şi valorificării fondului comun de 
cunoştinţe în domeniul serviciilor.  

Sunt aşteptate contribuţii vizând, în 
principal, următoarele aspecte: 

� Metode şi indicatori de evaluare a gradului 
de dezvoltare atins de sectorul serviciilor  

� Factori care caracterizează potenţialul de 
dezvoltare al sectorului serviciilor 

� Industrii prestatoare de servicii de mare 
importanţă pentru dezvoltare, în special 
servicii specifice economiei cunoaşterii 

� Efectul propagat al dezvoltării serviciilor 

� Bariere în calea comerţului internaţional cu 
servicii şi efecte ale înlăturării acestora 

� Cadrul politicilor economice şi sociale cu 
privire la servicii sau cu impact semnificativ 
asupra acestora 

Conferinţa „Serviciile şi 
competitivitatea” face parte dintr-o serie de 
manifestări prevăzute în cadrul proiectului de 
cercetare intitulat „Valorificarea potenţialului 
competitiv al României în domeniul serviciilor”, 
realizat de către Centrul de Cercetări Comerciale 
al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
împreună cu Institutul de Prognoză Economică 
din cadrul Institutului Naţional de Cercetări 
Economice al Academiei Române, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii 
Bucureşti şi Asociaţia Naţională a Agenţilor de 
Turism din România şi finanţat de către 
Guvernul României în cadrul Programului de 
cercetare de excelenţă, prin conducătorul 
programului CERES, Institutul de Fizică 
Atomică. 

MMMMOTIVAŢIEOTIVAŢIEOTIVAŢIEOTIVAŢIE    



 
Condiţii de participare 

 
Pentru a asigura condiţii favorabile unui 

schimb efectiv de idei între participanţi şi pentru 
a promova cercetarea originală, de actualitate,  şi 
contribuţiile autentice la dezvoltarea cunoaşterii 
în domeniu, numărul participanţilor este limitat. 
Prin urmare, participarea este condiţionată de 
acceptarea comunicării de către comitetul 
ştiinţific al conferinţei. 

O persoană poate propune, singur sau în 
colectiv, o singură lucrare. 

Taxa de participare pentru cercetătorii 
români este de 100 RON si va fi achitată până la 
data de 31 iulie 2007 în contul  

RO77TREZ701504601X000416  

Trezoreria Statului sector 1 Bucureşti, 

Titular: Academia de Studii Economice din 

Bucureşti 

cu menţiunea: „Taxă de participare 

SERVICII” 
Taxa de participare se plăteşte numai 

pentru lucrările acceptate, pentru fiecare dintre 
autorii care participă efectiv la lucrările 
conferinţei. 

În taxa de participare este cuprinsă şi 
contravaloarea câte unui exemplar din volumele 
cuprinzând lucrările conferinţei. Rezumatele vor 
fi publicate în ediţie bilingvă pe hârtie, iar 
lucrările integrale în format electronic pe CD, cu 
ISBN. 

Taxa de participare nu include 
eventualele cheltuieli de deplasare, cazare şi 
diurnă, care cad în sarcina exclusivă a 
participantului 

Derularea conferinţei 
 
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în 

plen şi pe secţiuni.  
Secţiunile se  vor organiza pe 

principalele axe tematice anunţate, ţinând seama 
şi de numărul şi conţinutul lucrărilor care se 
înscriu la conferinţă.  

Se are în vedere organizarea lucrărilor 
într-o manieră care să stimuleze exprimarea 
opiniilor, schimbul de idei şi dezbaterile. 

Sesiunea plenară finală va fi consacrată 
trecerii în revistă a principalelor probleme 
discutate în cadrul secţiunilor. 

Limbile de lucru în cursul conferinţei 
vor fi româna, engleza şi franceza. Se va asigura 
traducere, potrivit necesităţilor. 

Date importante 
 

11 mai 2007 Termen pentru anunţarea 
intenţiei de participare 

8 iunie 2007  Termen pentru primirea 
rezumatelor 

29 iunie 2007 Termen pentru 
comunicarea acceptării 
lucrării 

31 iulie 2007 Termen pentru plata taxei 
de participare 

1 septembrie 
2007 

Termen pentru primirea 
textului integral al lucrării 

26-27 octombrie 
2007 

Desfăşurarea conferinţei 

  

Condiţii de prezentare a 

lucrărilor 

Lucrările se vor transmite în format 
electronic, în Microsoft Word for Windows, 
versiunea 6.0 sau mai recentă.  

Rezumatul va avea 300 de cuvinte şi va 
fi transmis spre evaluare, până la data de 1 
septembrie, în una dintre limbile de lucru ale 
conferinţei şi în engleză, în format electronic, 
format pagină A4, caracter Times New Roman 
12 pt., la un rând, marginile din stânga, sus şi jos 
de 3 cm şi marginea din dreapta de 5 cm. Odată 
cu transmiterea rezumatului, se vor transmite: 
titlul definitiv al lucrării, 3-5 cuvinte sau 
expresii cheie, numele autorilor, portretul 
fiecăruia (în format jpg, cu rezoluţie mare), date 
biografice semnificative ale fiecărui autor (max. 
100 cuvinte). 

Textul complet al lucrării va fi redactat 
respectând condiţiile de redactare specificate pe 
site-ul conferinţei care poate fi accesat la adresa 
www.cercetareservicii.ase.ro de unde se 
recomandă   descărcarea machetei (template) 
cuprinzând formatele prescrise. Textul complet 
al lucrării va fi redactat, transmis şi publicat într-
una dintre limbile de lucru ale conferinţei, cu 
rezumat în română şi engleză. 

 
Detalii de contact 

Pentru comunicări cu organizatorii 
conferinţei vă rugăm să adresaţi mesajele 
dumneavoastră la adresa de e-mail 
servicii@com.ase.ro  

 


