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Transparency International
România, Griffiths School of
Management, Centrul pentru
Integritate în Business,
Rotary Club Sibiu Cibinium,
Universitatea “Lucian Blaga”
din Sibiu și Camera de
Comerț, Industrie și
Agricultură Sibiu
organizează Summitul de
Integritate pentru
Prosperitate la Aula Magna
a Universitatii “Lucian Blaga”
din Sibiu, eveniment derulat
anual și aflat la a cincea
ediție pentru promovarea
integrității ca element cheie
al succesului în dezvoltarea
mediului public și privat.
Ediția Sibiu 2015 va aborda
problema corupției și a
integrității în domeniul
comercial/economic, bancar,
educațional, social și
antreprenorial. Summitul are
ca obiectiv general
identificarea și propunerea
de soluții practice, inovative
în vederea dezvoltării unui
climat antreprenorial integru,
a promovării unei culturi de
integritate, a unui model de
antreprenoriat social care să
garanteze sustenabilitate și
o experiență profesională
bazată pe valori.

Speakeri
Marian Popa
Director Deutsche
Bank
Global Technology
Center Romania

Perspectiva globală și impactul corupției
asupra economiei naționale
Importanța eticii în învățământ
Viorel Lefter
Prorector ASE București

Iulia Coșpănaru
Director Adjunct
Transparency
International Romania

Pârghii legislative pe care societatea civilă le poate accesa în
combaterea corupției | Modele de bune practici ale
Transparency International Romania Parteneriat mediul academic și mediul de
afaceri – creșterea integrității academice
Corupția: un posibil model de cercetare si acțiune

Ioan Bondrea
Rector
Universitatea
„Lucian Blaga” din
Sibiu

Eugen Iordanescu
Director Camera de
Comert Sibiu

Etica în afaceri și responsabilitatea socială
– atitudini ale liderilor din IMM-urile
Românești

Sebastian Vaduva
Decan Griffiths School of
Management

Creativitatea și diferențierea –
instrumente în folosul integrității

Sam Echevarria
Profesor Asociat Austin
Community College,
Antreprenor

Perspectiva istorico – culturală asupra integrității
Lecții evreiești

Data: 23 Noiembrie 2015, orele 16:00
Locul: Aula Magna a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu
Vă așteptăm!
Participarea este gratuită, înscrierea este necesară!
www.summituldeintegritate.ro

Dan Botica
Lector Universitar Doctor
Universitatea
Emanuel din Oradea

