
 

 

 

ACADEMIA ROMÂNÃ 

 

MINISTERUL AGRICULTURII 

SI DEZVOLTÃRII RURALE 

 

 

 

 

 

Stimați colegi, 

 

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane" − Filiala Iași a Academiei 

Române, Agenția Națională a Zonei Montane din Vatra Dornei − Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Centrul de Economie Montană din Vatra Dornei 

− Academia Română vă invită să participați la cea de-a XXV-a ediție a conferintei 

internaționale Tourism and Rural Space in National and International 

Context − TARS (cunoscută anterior ca RoRuT), ce va avea loc în intervalul 25-27 

mai 2023. Conferința se va desfășura în format mixt (onsite & online), la Vatra 

Dornei. 

 

Oportunități de publicare 

▪ Cele mai bune articole în limba engleză vor fi publicate în revista TARS, Journal of 

Tourism and Rural Space - JTARS. 

▪ Articolele neselecționate pentru JTARS și articolele în limba română vor fi publicate 

în volumul conferinței, Romanian Rural Tourism in International Context: Present 

and Prospects, cu ISBN. 

 

Rezumatele și articolele vor fi trimise următoarea adresă de e-mail: 

tourismconference.ro@yahoo.com 

 

Nu există taxă de participare pentru 2023. 

Nu există taxă de publicare pentru lucrările prezentate (onsite sau online) la 

conferință. 

Articolele care nu vor fi prezentate în cadrul conferinței nu vor fi publicate. 
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Secțiuni 

▪ Agroturism; 

▪ Cele mai bune practici din turism pe plan mondial; 

▪ Turism cultural; 

▪ Creștere economică, dezvoltare sustenabilă și turism; 

▪ Ecoturism; 

▪ E-turism; 

▪ Turism gastronomic și enologic; 

▪ Turism de sănătate; 

▪ Industria ospitalității; 

▪ Turism montan; 

▪ Turism religios; 

▪ Satul românesc în pericol de extincție; 

▪ Dezvoltare rurală; 

▪ Turism rural; 

▪ Turismul și pandemia de COVID-19; 

▪ Turismul și cooperarea transfrontalieră; 

▪ Turismul și industriile conexe; 

▪ Legislația europeană în domeniul turismului; 

▪ Management turistic; 

▪ Marketing turistic; 

▪ Turismul în Republica Moldova; 

▪ Turismul în Turcia; 

▪ Turismul în Ucraina. 

 

 

Workshop 

▪ Practici antreprenoriale românești de succes în turism. 

 

Termene limită 

Trimiterea rezumatelor: 28 februarie 

Notificare asupra acceptării rezumatelor: 3 martie 



 

 

Trimiterea lucrărilor în prima versiune (pentru peer review): 31 martie 

Notificare asupra acceptării lucrărilor: 30 aprilie 

Trimiterea versiunii finale a lucrărilor: 30 aprilie 

Înregistrarea autorului care prezintă lucrarea: 10 mai 

 

Website 

www.tarsconference.com 

 

Conferința TARS este noua denumire a conferinței academice Romanian Rural 

Tourism in International Context. Present and Prospects − RoRuT (1998-

2020). 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați organizatorii: 

Georgia Daniela Tacu Hârșan, geo_tacu@yahoo.com 

Alina-Petronela Haller, alina.haller@acadiasi.ro 

Dănuț Ungureanu, danut_u@yahoo.com 

 

Așteptăm cu nerăbdare să ne (re)întîlnim la Vatra Dornei. 

 

Cu considerație, 

Comitetul de organizare 
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