Universitatea Româno-Americană

Institutul de Economie Naţională
cu finanţarea ANCS

organizează
a doua ediţie a Conferinţei
Fondurile structurale şi de coeziune ca premisă a dezvoltării mediului de afaceri din România

Data desfășurării: 19 Aprilie 2007
Tematica manifestării acoperă o arie largă de probleme care vizează: capacitatea de absorbţie a
Fondurilor Structurale şi de Coeziune, importanţa fluxurilor investiţionale comunitare pentru
dezvoltarea României.
Obiectivul final al accesării şi utilizării fondurilor structurale şi de coeziune este reducerea
disparităţilor de natură economică şi socială dintre ţările memebre UE şi noile membre.
Fondurile structurale şi de coeziune reprezintă şansa economiei româneşti de a se înscrie întrun culoar ascendent de dezvoltare economică şi socială pe termen lung. Însă, utilizarea eficientă
a acestor fonduri depinde esenţial de o suită de factori, dintre care poate cele mai importante sunt
nivelul de pregătire a personalului implicat, alături de capacitatea României de a asigura cofinanţarea
proiectelor depuse.

Topici: cadru instituţional-legislativ, mecanisme şi politici, exigenţe şi provocări ale UE:
competitivitate, convergenţă, incluziune socială

Termene limită:
6 aprilie: înregistrarea online
15 aprilie: trimiterea rezumatului
30 aprilie: transmiterea lucrării în vederea publicării în volum
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Cerinţe de tehnoredactare:
Rezumat în limba engleză: Titlul lucării, numele şi poziţia autorului, instituţia, date de
contact, maximum 400 de cuvinte, Times New Roman, 12pt, 1.5 rânduri.
Lucrarea: Titlul lucrării, numele şi poziţia autorului, instituţia, date de contact, maximum 10
pagini, Times New Roman, 12pt, 1.5 rânduri, justify, format standard MSOffice (minimum
’97).
Titlul lucrării: centrat bold, 14 pt
1 rând liber
Autor(i), titlu, poziţie, instituţie, contact, right, 14 pt
2 rânduri libere
Rezumat: italic, justify, 12 pt
1 rând liber
Cuvinte cheie: maximum 3
1 rând liber
Clasificare JEL
2 rânduri libere
Textul lucrării
1 rând liber
Referinţe bibliografice: sistem Harvard
Un autor poate prezenta maximum două lucrări.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la sediul Universităţii RomânoAmericane din Bd. Expoziţiei nr. 1B, sector 1
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