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"Digital Transformation Forum:  
Governance x Watchdogs" 

 

 

 Agențțțția Națțțțională a Funcțțțționarilor Publici informează că, în perioada 3 - 4 mai 2018, 

Universitatea Româno-Americană în colaborare cu parteneri din Statele Unite ale Americii or-

ganizează "Digital Transformation Forum: Governance x Watchdogs". 

 Evenimentul oferă participanților oportunitatea de a lua contact cu teme privind trans-

formarea digitală a administrației publice și de a relaționa cu parteneri din peste 30 de țări. 

 Forumul se desfășoară in limba engleză, cu posibilitate de traducere simultană. 

 Funcțțțționarii publici beneficiază de acces gratuit la eveniment. 

 Detalii suplimentare privind înscrierea și desfășurarea evenimentului pot fi consultate 

accesând link-ul dedicat: https://dtf2018.rau.ro. 
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EVENIMENTE 

„TEDxEroilor - Mind the gap” (Cluj-Napoca, Casa de Cultura a Studentilor) 

04.05 — 06.05.2018 

TEDxEroilor reprezintă locul de întâlnire al ideilor și al oamenilor care împărtășesc dorința de a 

provoca viitorul și de a-și depăși limitele. Participând la eveniment ai posibilitatea de a crea legă-

turi cu oameni noi sau de a-ți găsi inspirația necesară pentru a pune în practică alte idei, care îți 

păreau imposibile. 

Mai multe detalii: www.tedxeroilor.com   

Expozițțțție Fotogeografica 2018 (Bucureșșșști, Teatrul Națțțțional „I.L. 
Caragiale”) 
09.05 — 25.05.2018 
Fotogeografica este cea mai importantă manifestare la nivel naŃional din 
domeniul concursurilor de fotografie pentru tineret, având ca tematică pro-
movarea valorilor naturii, a culturii şi tradiŃiilor românești. 
Evenimentul special, organizat de Ziua Independeței de Stat a României și a 
Zilei Europei, este dedicat Centenarului Marii Uniri. 

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/expozitie-fotogeografica-
2018  

Nebun din dragoste (Bucureșșșști, TNB) 

26.05.2018, ora 20:00 

O poveste despre iubiri vinovate și secrete tragice de familie, despre trecutul 
care se transformă într-un demon ce naște în protagoniști un puternic con-
flict interior care devine sursă a violenței si iraționalității pasiunilor și 
acțiunilor lor. Un spectacol provocator despre dragoste și demonii ei, dar și 
despre diferența uneori periculoasă, alteori salvatoare dintre realitatea indi-

viduală, subiectivă și realitatea brută a faptului întâmplat." Claudiu Goga  

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/nebun-din-dragoste 

Concert Damian Drăghici & Brothers (București, Beluga Music & Cocktails) 

11.05.2018, ora 00:00 

Vineri, 11 mai, în Submarinul Beluga Music & Cocktails răsună clarinetul, acordeonul și tobele formației 
Damian & Brothers. Celebrul Damian Drăghici și formidabila sa trupă vor ridica clubul în picioare cu ri-
murile lor fusion ce îmbină muzica lăutărească cu cea reggae, jazz, rock și chiar dubstep. Dacă v-ați 
imaginat așteptând-o pe Mona în stație la Lizeanu, sau dacă ați fredonat „Cenușăreaso” și „Șaraiman”, nu 

trebuie să pierdeți concertul Damian & Brothers, în premieră în BelugaMC.  

Mai multe detalii: https://www.iabilet.ro/bilete-concert-damian-draghici-brothers-32569/ 
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