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Provocări contemporane în dreptul administrativ  
și în administrația publică 

 Conferința este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi 

perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la 

nivel național, european și internațional. În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări 

din toate domeniile ştiinţelor administrative, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinu-

tul lor, într-una dintre cele două secţini: 

1. Drept administrativ. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului ad-

ministrativ la nivel național și internațional. 

2. Administrație publică. Provocări ale abordării interdisciplinare în administrația 

publică în secolul XXI. 

 La conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare ști-

ințifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile. Participanții au opor-

tunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.  

 În cadrul conferinței va fi lansată cartea scrisă de prof. univ. dr. h. c., 

dr. Ioan Alexandru, De la dreptul administrativ național la dreptul administrativ glob-

al, Editura Academiei Române, 2017. Autorul este Profesor Emerit și Decan de Onoare 

al Facultății de Administrație Publică, S.N.S.P.A.  

Termene limită: 

15 aprilie 2018: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare 

poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu 

opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. 

Completează aici formularul de participare la Conferință. 

20 aprilie 2018: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. 

Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. 

22 aprilie 2018: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței. 

24 aprilie 2018: plata taxei de participare.  
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EVENIMENTE 

„Concert Goran Bregovic și Bosquito” (București, Sala Palatului) 

02.04.2018, ora 20:00 

La cererea publicului, Goran se intoarce în România alături de orchestra sa pentru a reedita un show de 

senzație care va purta fanii prin toate albumele și hiturile care l-au facut celebru, într-o companie selectă. 

Show-ul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din București și se va chema "Three Letters From Saraje-

vo", ca cel mai recent album al artistului. Invitați speciali vor fi Bosquito!  

Mai multe detalii: https://www.iabilet.ro/bilete-concert-goran-bregovic-si-bosquito-la-sala-palatului-

Concert caritabil - Cântec pentru Autism 

(București, Hard Rock Cafe) 
02.04.2018, ora 21:00 

Când viața te lovește, contează ca cei din jur să îți fie alături! Concertul celor 

de la The AutistiX va fi un eveniment caritabil, dovada că atunci când oame-

nii se unesc totul e posibil.  

Mai multe detalii: https://www.iabilet.ro/bilete-concert-caritabil-cantec-pentru-autism

-32977/ 

Străini în noapte (București, TNB) 

23.04.2018, ora 20:00 

Vă place Piersic? Dar Radu Beligan? Atunci obligatoriu trebuie să vedeți 

piesa "Străini în Noapte”, un spectacol ce se clasează și în prezent pe primele 

poziții în topul preferințelor iubitorilor de teatru, o adevărată operă de artă 

regizată de marele maestru Radu Beligan.  

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/straini-in-noapte-1 

20 de ani în Siberia (București, TNB) 

14.04.2018, ora 19:00 

Un spectacol care trezește conștiințele amorțite și demască teroarea comunismului. O invitație pentru a 
descoperi adevărata dimensiune a acestui flagel al secolului XX, asupra căruia mulți își proiectează astăzi 

o viziune edulcorată și nostalgică.  

 

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/20-de-ani-in-siberia 
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