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Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema
„Societatea informaţională şi dezvoltarea durabilă”
Centrul de Studii Economice Fundamentale şi Aplicative din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în colaborare cu Universitatea
Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hamburg, Germania,
Universitatea din A Coruna, Spania organizează, în perioada 14-15 aprilie 2016, cea de-a III-a
ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu tema „Societatea informaţională şi dezvoltarea
durabilă”.
Tematica manifestării este de maxim interes atât pentru profesioniştii din domeniul
economic şi nu numai, pornind de la premisa că este necesară o cunoaştere adecvată, pe scară
cât mai largă, a problemelor şi necesităţilor existente în societatea informaţională în vederea
asigurării unei dezvoltări durabile.
La acest eveniment ştiinţific şi-au anunţat participarea cadre didactice din învăţământul
superior şi cercetători atât din ţară, cât şi din străinătate (Olanda, Portugalia, Malaezia,
Germania, Spania, Australia, SUA, Serbia, Turcia, Muntenegru, Grecia, Rusia, Belarus, Cehia,
Polonia).
Organizatorii adresează invitaţia de a participa la Conferinţă tuturor celor care consideră
că pot susţine demersul întreprins: specialişti din toate domeniile de activitate, reprezentanţi ai
instituţiilor publice, ONG-urilor şi mediului de afaceri, considerând că numai în echipă putem
construi fundaţia unui viitor sigur şi prosper, iar responsabilitatea ne revine tuturor.
Cele 116 comunicări ştiinţifice acceptate se regăsesc într-un volum care va reprezenta un
instrument util în conceptualizarea sau regăsirea unor tehnici și metode, strategii și politici
necesare dezvoltării sustenabile, dar mai ales în responsabilizarea generaţiilor tinere de a se
implica în alegerea soluţiilor durabile, întrucât sunt afectate propriile lor moşteniri economice,
culturale şi de mediu.
Obiectivul organizării Conferinţei „Societatea informaţională şi dezvoltarea durabilă” –
Ediţia a III-a se încadrează în obiectivele declarate ale Universităţii „Constantin Brâncuşi” din
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Târgu-Jiu, respectiv de creştere a vizibilităţii şi întăririi prestigiului Universităţii prin contribuţii
la dezvoltarea durabilă.
Alte informaţii relevante sunt disponibile pe website-ul dedicat Conferinţei:
http://issd.rau.ro/
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
Conf.univ.dr. Pociovălişteanu Diana-Mihaela
Director Centrul de Studii Economice Fundamentale şi Aplicative
Tel: 0253-211062
E-mail: diana.pociovalisteanu@gmail.com
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Compartimentul Informare, Promovare, Comunicare
Andreea Cilibiu
Purtător de cuvânt
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Fax: 0253211202
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