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Conferința Internațională IASIA, ediția 2018 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează persoanele 

interesate că, până la data de 15 februarie 2018, îşi pot depune abstractul în vederea 

participării cu lucrări în cadrul conferinţei organizate de către Asociaţia Internaţională a 

Şcolilor şi Instituţiilor Administrative (IASIA) şi Grupul Latino-American pentru 

Administraţie Publică (LAGPA) în colaborare cu Autoritatea Naţională de Serviciu Civil 

Peruvian şi Universitatea Catolică Sedes Sapiantiae. Conferinţa va avea loc în perioada 

23-26 iulie 2018 în Lima, Peru.  

Tema principală a acestei conferinţe este ’’Globalizare, teritorii şi integrare’’, cu sub

-teme precum: Educaţie şi perfecţionare în administraţia publică, Reforma sectorului 

public, Diversitate şi egalitate de şanse s.a.m.d. 

 

 Evenimentul îşi propune să aducă laolalaltă practicieni, academicieni, 

doctoranzi şi tineri cercetători în administraţie şi management, precum şi alţi 

practicieni din alte discipline, care vor putea face schimb de experienţă pe teme şi 

probleme de actualitate din aceste colectivităţi. 

Participanţii vor putea lua parte la şedinţe plenare, grupuri de lucru permanente sau 

ad-hoc, precum şi la seminarul de doctorat. 

 

Calendarul înscrierii în cadrul conferinţei: 

Până la 15 februarie 2018 - Înscrierea abstractului lucrării 

Până la 28 februarie 2018  - Autorii vor fi notificaţi privind primirea lucrărilor 

Până la 1 iunie 2018 – Înregistrare participare, plata sumei adresate participării 

la conferinţă, precum şi trimiterea lucrării integrale. 

Informaţii detaliate despre eveniment pot fi obţinute accesând următorul link: 

https://www.iasia-lagpa-conference2018.org/call-for-papers/    
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EVENIMENTE 

"Valsul Hazardului"(București, Teatrul Coquette) 

03.02.2018, ora 20:30 

Personajele trec ca într-un dans nebun de la seducție la furie, de la disperare la extaz, de la dragoste la 

ură. Totul este ca un joc ale cărui atuuri sunt replicile și a cărui miză crește cu fiecare minut. Finalul 

aduce o răsturnare de situație total neașteptată. 

 

Mai multe detalii: https://www.iabilet.ro/bilete-teatrul-coquette-valsul-hazardului-32199/   

Andra - AIEVEA (București, Sala Palatului) 

23.02.2018, ora 20:00 

Andra, artista fenomen a României, se intoarce la Sala Palatului cu un show care 

depășește toate așteptările. Pe 23, 24  și 25 februarie 2018, fanii sunt invitați la 

"Aievea", un spectacol eveniment. "Aievea" înseamnă voce, muzică, invitați și emoție la 

superlativ, o producție extraordinară și o experiență de 5 stele pentru spectatori.. 

Mai multe detalii:  http://www.salapalatului.ro/index.php/329-andra-aievea?date=2018-02-23-

20-00#.Wripu-hua70 

Horia Brenciu & HB Orchestra@Midnight 1 Mărțișor  

(București, Berăria H) 

28.02.2017, ora 22:00 

Miercuri, 28 Februarie, carismaticul Horia Brenciu & HB Orchestra revin la 

Berăria H cu 1 Mărțișor în miez de noapte.  

Mai multe detalii: https://www.iabilet.ro/bilete-horia-brenciu-hb-orchestra-

midnight-1-martisor-32421/ 

Dineu cu proști (București, TNB) 

28.02.2018, ora 20:00 

Vreţi să vă distraţi, să uitaţi de griji, să vă amuzaţi, vreţi să râdeţi, şi iar să râdeţi, atunci mergeţi în curând să vedeţi 

această comedie savuroasă, bine construită, vie, alertă, eficace, cu o distribuţie perfectă... 

O piesă de neuitat...                       

Dincolo de situaţiile ce provoacă râsul, de dialogurile explozive şi de mişcările comice, piesei nu-i lipseşte consistenţa 

psihologică... 

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/dineu-cu-prosti 
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