INVITAŢIE
Centrul de Excelenţă Academică şi Uniunea Juriştilor din România au deosebita
plăcere de a vă invita Joi, 21 noiembrie 2013, începând cu ora 15:30, să participaţi la
conferinţa naţională cu tema
„CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA:
STUDIU COMPARATIV ORGANIZAŢII PUBLICE - ORGANIZAŢII PRIVATE”
În cadrul conferinţei vor fi prezentate şi analizate diferenţele şi asemănările
culturii organizaţionale din sectorul public şi privat, rolul acesteia în definirea valorilor şi
în proiectarea şi realizarea activităţilor organizaţiei. Evenimentul va reuni specialişti din
mediul academic, sectorul public şi privat:
¾ Dr. Mihai Ovidiu Cercel, senior consultant la Avalon Management şi lector
universitar la Academia de Studii Economice şi Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative;
¾ Dr. Marian Năstase, profesor universitar la Academia de Studii Economice;
¾ Dr. Mihai Păunescu, conferenţiar universitar la Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative;
¾ Dr. Ioan Chelaru, preşedintele Uniunii Juriştilor din România;
¾ Dr. Ioan Alexandru, profesor universitar şi preşedintele Centrului de Excelenţă
Academică.
Sunt invitaţi să participe la acest eveniment şi reprezentanţi ai altor organizaţii
care doresc să se alăture efortului nostru de a încerca, prin acest mijloc, să sprijinim
crearea unei culturi organizaţionale orientată către performanţă în România.
Concluziile rezultate în urma discuţiilor urmează a fi publicate în Revista Reflecţii
Academice.
Având în vedere preocupările dumneavostră pentru domeniul supus dezbaterii şi
importanţa pe care dorim să o acordăm culturii organizaţionale orientată către
performanţă în societatea noastră, am fi onoraţi de participarea dumneavoastră la
această acţiune.
Vă aşteptăm alături de noi!
Alina Gabriela Burlacu,
Director executiv
Centrul de Excelenţă Academică
Evenimentul se va desfăşura la sediul Uniunii Juriştilor din Bulevardul Magheru nr. 22, etaj 1,
Sector 1, Bucureşti.
În vederea participării, vă adresăm rugămintea de a ne transmite un mesaj conţinând numele
complet, profesia şi afilierea instituţională pe adresa de e-mail office@cexa.org până Luni, 18
noiembrie a.c., ora 18.00.

