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Conferința științifică internațională Challenges and answers in the wake of Europe 2020 

strategy organizată de Universitatea Româno-Germană din Sibiu în parteneriat cu Institutul 

Internațional de Management (IMI-NOVA) din Moldova și Institutul Tehnologic din Sant-Denis al 

Universității 13 Paris din Franța s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie în aula Auditorium 

Antonie Iorgovan a Universității Româno-Germane din Sibiu. 

La conferință s-au înscris un numar de 56 de cadre didactice și cercetători din universități 

din România, Republica Moldova și Franța, care, în cadrul celor 4 secțiuni, au susținut comunicări 

ce au scos în evidență provocările la care este supusă societatea contemporană. 

La secțiunea Economie și management au fost prezentate teme de mare actualitate ce au 

vizat atât nivelul macroeconomic cât și cel microeconomic cum ar fi: globalizarea și dezvoltarea 

sustenabilă, mobilitatea forței de muncă în spațiul european, strategia Europa 2020  pentru o 

crestere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, implicațiile sectorului energetic în 

dezvoltarea sustenabilă, aspecte privind crizele monetare și financiare, relația dintre teorii, legi, 

modele economice și oamenii politici. 

La secțiunea Drept și științe administrative s-au abordat teme de actualitate în domeniul științelor 

juridice referitoare la: intrarea în vigoare ale noilor coduri juridice, practica administrației locale în 

domeniul contravențional, cauzele sociologice și psihologice individuale ale sărăciei în contextul 

economic actual, terminologia juridică utilizată în documentele secolului al XVII – lea din Moldova. 

La secțiunea Științe sociale și umane au fost pezentate comunicări referitoare la generalul 

Eremia Grigorescu, influențele în terminologie și organizare a instituțiilor medievale românești,  

învățarea limbilor străine, sistemul motivațional și rolul acestuia în însușirea unei limbi străine. 

La secțiunea Științe aplicate și inginerești au fost prezentate comunicari referitoare la 

strategia energetică a României în următorii ani, metode clasice de rezolvare a problemelor de 

programare multicriterială, considerații tehnico-economice de evaluare a sistemului energetic 

minier, analiza comparativă a accidentelor de muncă. 

 

Concluzii 

Tematica abordată în comunicări s-a înscris în cadrul temei generale a Conferinței, lărgind 

aria de cunoaștere din domeniu și oferind soluții pentru îmbunătățirea parcursului european al 

României. Dezbaterile din cadrul secțiunilor au scos în evidență noi direcții de continuare a 

cercetărilor precum și noi posibile soluții la probleme cu care se confruntă societatea contemporană. 

În cadrul celor patru secțiuni s-a manifestat rigurozitate față de actul științific, realizându-se 

expuneri valoroase cu conținut bogat de idei dar și cu studii de caz pertinente, pline de soluții. 

Concluziile fiecărei secțiuni au scos în evidență bogăția tematică a comunicărilor prezentate și 

rigurozitatea științifică a autorilor. Apreciem că evenimentul științific organizat la Universitatea 

Româno-Germană din Sibiu a reprezentat un succes și ne exprimăm speranța că evenimentele 

viitoare vor avea cel puțin aceeași încărcătură științifică. 
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