Competitivitatea și stabilitatea în economia bazată pe cunoaștere
A 13-a Conferință Internațională, 29 – 30 octombrie 2021
Craiova, România
Organizată de:
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și
Fundația Constantin Botea împreună cu partenerii săi: AFER România; Școala
Doctorală de Științe Economice, Universitatea din Craiova; LUMEN Publishing;
Institutul global de guvernanță corporativă; Universitatea "Carlo Bo", Urbino, Italia;
Universitatea Liberă Burgas, Burgas, Bulgaria; Universitatea Tehnică din Riga, Riga,
Letonia; Universitatea Canakkale Onsekiz Mart, Canakkale, Turcia.
Anul acesta, în încerarea de revenire la normal, conferința, organizată ONLINE, se va
adresa în egală măsură practicienilor din mediul de afaceri, factorilor de decizie
economică și politică, cadrelor universitare din învățământul superior economic,
studenților și doctoranzilor înscriși în domeniile economice. Scopul conferinței este de a
crea oportunități pentru dezbateri științifice bazate pe cele mai recente tendințe și evoluții
economice la nivel european și internațional. Recunoscând și apreciind interesul și
contribuția la cunoașterea și dezvoltarea cercetării și practicii economice avansate,
organizatorii vă invită să participați la cea de-a 13-a Conferință iCOnEc. Obiectivele
conferinței sunt:
• stimularea diseminării informațiilor și rezultatelor cercetării existente realizate de cadrele
didactice ale facultății noastre, instituțiile partenere și toți participanții la această conferință
științifică;
• încurajarea cadrelor didactice din învățământul superior, a cercetătorilor, masteranzilor, a
doctoranzilor să contribuie la identificarea soluțiilor pe termen scurt, mediu și lung;
• structurarea, fundamentarea, testarea si aplicarea de noi modele si strategii de dezvoltare a
economiei nationale in conditii de risc si nesigure generate de conditiile economice si de mediu
actuale;
• identificarea unor domenii de cercetare și a unor noi posibilități de colaborare și cooperare în cele
mai importante domenii ale vieții economice la nivel național și european;
• conturarea de noi proiecte de colaborare intre cercetatori si cadrele didactice cu scopul principal
de a creste interesul mediului de afaceri pentru invatamantul superior orientat spre realitatile vietii
economice.

Invitații confirmați pentru plenara sunt:
Carl ABERG, Assoc. Prof. PhD, University of South-Eastern Norway, NORVEGIA
Massimo COSTA, Professor PhD, University of Palermo, Palermo, ITALIA
Paolo D'ANSELMI, Lecturer PhD, University Tor Vergata, Rome, ITALIA
Mara DEL BALDO, Assoc. Prof. PhD, University of Urbino “Carlo Bo”, ITALIA
Marina GREGORIC, Assist. Prof. PhD, University North, Koprivnica, Varazdin, CROATIA
Simon GRIMA, Assoc. Prof. PhD, University of Malta, MALTA
MagnúsÁrni MAGNUSSON, Assoc. Prof. PhD, Bifrost University, ISLANDA
Ercan OZEN, Prof. PhD, University of Ușak, TURCIA

Date importante

• până la data de 01.10.2021 - depunerea abstractelor;
• până la data de 10.10.2021 - notificare de acceptare;
• până la data de 18.10.2021 - înregistrare și plata taxei (50 euro sau 250 RON);
• 23.10.2021 - încărcarea programului detaliat pe site-ul conferinței;

Posibilități de publicare

Articolele cu impact deosebit în domeniile științifice specifice, bazate pe procesul de evaluare inter
pares, pot fi publicate în:
• Carte publicată de Springer
• Carte publicată în seria Studii contemporane în economie și analiză financiară, Noua eră
digitală: riscuri și oportunități emergente, volumul 109, (CSEF - Vol. 109), publicată de Emerald
• Edițiile din februarie/mai/septembrie ale jurnalului Amfiteatru Economic 2022, indexate în
Web of Science (WOS), EBSCO, SCOPUS, ProQuest (număr limitat de lucrări și legate direct de
subiectul fiecărui număr)
• Numărul special "SDGs in the Age of New Industrial Revolutions—Impacts, Trends, and
Issues beyond the COVID-19 Pandemic", Sustainability Journal, indexat în Web of Science
(WOS), EBSCO, SCOPUS, ProQuest
• Postmodern Openings, publicate de LUMEN Publishing, indexate în Web of Science (WOS),
EBSCO, ERIH+ https://lumenpublishing.com/jurnale/postmodern-openings/
• Analele Universității din Craiova, Seria științe economice, indexate în RePEc, CEEOL
• Journal Finance - Challenges of the Future, indexat în RePEc
• The Young Economists Journal, indexate în RePEc, CEEOL, EBSCO, Cabell's
• Management & Marketing, indexate în RePEc, CEEOL, EBSCO, Cabell's
Mai multe informații pot fi găsite la adresa: http://feaa.ucv.ro/conferinta/index.php/en/

