
 
16 septembrie 2021 

Conferință „Care sunt beneficiile afacerilor 
sustenabile?” 
Institutul de Guvernanță Corporativă și Sustenabilitate (CORP) organizează în data de 6 
octombrie, ora 18:00 conferința online cu titlul „Care sunt beneficiile afacerilor 
sustenabile?”. Evenimentul este dedicat atât studenților, cât și mediului de afaceri din zona 
nord-est a României. Partenerii conferinței sunt: Clubul Afaceri.ro Iași , Asociația pentru 
Promovarea Economiei Cunoașterii și Școala Doctorală de Economie și Administrarea 
Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. 

Principalele obiective ale conferinței sunt: 

 De a explica beneficiile politicilor de Corporate social responsibility – CSR ( atât pentru 
societate, cât și pentru companii; 

 De a prezenta unele dintre proiectele de sustenabilitate implementate în România; 
 De a înțelege în ce măsură companiile din zona nord-est a României sunt pregătite și 

dispuse să implementeze proiecte de sustenabilitate; 
 De a analiza rezultatele celui mai recent studiu elaborat de Institutul de Guvernanță 

Corporativă și Sustenabilitate (CORP); 

 

 



Speakeri invitați la această conferință sunt: 

 Prof. univ. dr. hab. Daniela Tatiana Aghiorghiesei 
 Reprezentant Asociația Viitor Plus (tbc) 
 Ec. Andreea Cruciug 
 Dr. Marius Alexa 

Conferința se va desfășura online (pe platforma ZOOM) și va include următoarele secțiuni: 

 Deschiderea evenimentului și prezentarea subiectului conferinței – Dr. Marius Alexa, 
moderator; 

 Soluții și proiecte pentru transformarea afacerilor în afaceri sustenabile- reprezentant 
Asociația Viitor Plus; 

 Introducere în noțiunea de sustenabilitate și explicarea conceptului de companii 
sustenabile și politici de CSR – Prof. univ. dr. hab. Daniela Tatiana Aghiorghiesei 

 Observații pe marginea studiului Institutului CORP dedicată identificării trendurilor, 
priorităților și provocărilor întâmpinate de mediul de afaceri al Regiunii de Nord-Est cu 
privire la sustenabilitatea afacerilor – Ec. Andreea Cruciug 

Vă invităm să participați la evenimentul nostru, completând formularul de înscriere, pentru a fi 
mai aproape de economia locală, dar și de oameni, în general. 

Responsabil de organizarea evenimentului – Negru Cătălina, 0730401896 

 


