
An universitar 2017/2018 

SESIUNEA DE RESTANTE DE IARNĂ 2018 (19 FEBRUARIE – 25 FEBRUARIE 2018 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  în sesiunea de restante de iarnă  19 februarie - 25 februarie 2018  
 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 23 17 Aulă I AEMP  scris UE in economia globală 
Profesor univ. dr. 

Nicolae Păun 

februarie 19 18 Aulă I AEMP  scris 
Introducere în analiza politicilor 

publice: actori, procese, teorii 

Conferențiar univ. dr. 

Georgiana Ciceo 

februarie 19 16 Aulă I AEMP  scris 
Fundamentele juridice ale pietei 

unice 

Lector univ. dr. 

Oprescu Mihaela 

februarie 21 16 
Centrul de 

practică 
I AEMP  oral 

Communication techniques 

(Tehnici de comunicare) 

Conferențiar univ. dr. 

Adrian Corpădean 

februarie 20 16 Info 1 I AEMP  scris Strategii IT 
Conferențiar univ. dr. 

Alina Andreica 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 23 17 Aulă I GE  scris UE în economia globală 
Profesor univ. Dr. 

Nicolae Păun 

februarie 19 18 Aulă I GE  scris 
Introducere în analiza politicilor 

publice: actori, procese, teorii 

Conferențiar univ. dr. 

Georgiana Ciceo 

februarie 19 16 Aulă I GE  scris 
Fundamentele juridice ale pietei 

unice 

Lector univ. dr. 

Oprescu Mihaela 

februarie 21 16 
Centrul de 

practică 
I GE  oral 

Communication techniques 

(Tehnici de comunicare) 

Conferențiar univ. dr. 

Adrian Corpădean 

februarie 20 17 Mărgineanu I GE  scris Cariere în instituțiile europene Dr. Cătălin Pah 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 22 8 Ferdinand I MP  scris Economie managerială 
Conferențiar univ. Dr. 

Mircea Maniu 

februarie 23 17 Aulă I MP  scris UE in economia globală 
Profesor univ. Dr. 

Nicolae Păun 

februarie 21 18 Aulă I MP  scris 
Contabilitate managerială 

aplicată 

Lector univ. Dr. 

Monica Ana Pop 

februarie 19 16 Info 1 I MP  scris Strategii IT 
Conferențiar univ. dr. 

Alina Andreica 

februarie 19 18 Jean Monnet I MP  scris Finanțe antreprenoriale 
Conferențiar univ. dr. 

Florin Duma 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 23 17 Aulă I MNIE  scris UE in economia globală 
Profesor univ. Dr. 

Nicolae Păun 

februarie 23  - - I MNIE  referat 
Negotiations and Intercultural 

Relations (Negocieri și relații 

interculturale) 

Profesor univ. Dr. 

Vasile Pușcaș 

februarie 19 16 Aulă I MNIE  scris 
Fundamente juridice ale pieței 

unice 

Lector univ. Dr. 

Oprescu Mihaela 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

    I SPEC-FR  skype 
Proiecte europene și fonduri 

structurale 
Frank Lopez 

februarie 25 18 - I SPEC-FR  mail 
Concepte și abordări actuale în 

teoria relațiilor internaționale 

Conferențiar univ. Dr. 

Sergiu Mișcoiu 

februarie 22 24 - I SPEC-FR  mail 
America Latină în context 

regional și internațional: 

comunitate și dezvoltare 

Lector univ. Dr. 

Șerban Văetiși 

    I SPEC-FR  skype Politici ecologice europene M. Alliot 

februarie 20 9 L1 I SPEC-FR  oral 
Instituții și politici comparate în 

Europa și America de Nord 

Conferențiar univ. Dr. 

Valentin Naumescu  

februarie 20 16 
Centrul de 

Practică 
I SPEC-FR  referat 

Istoria și mizele contemporane 

ale unității europene 

Conferențiar univ. Dr. 

Adrian Corpădean 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 
tip de examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 25 18 - I ST  eseu 

Concepte si abordari actuale in 

teoria relatiilor internationale: 

dialogul transatlantic 

(Contemporary concepts and 

approaches in international relations 

theory: a transatlantic dialogue) 

Conferențiar 

univ. Dr. Sergiu 

Mișcoiu 

februarie 20 9 L1 I ST  oral 

Institutii si politici comparate in 

Europa si America de Nord 

(Comparative institutions and 

politics in Europa and North 

America) 

Conferențiar Dr. 

Valentin 

Naumescu 

februarie 22 16 

Birou P4 

– str. Str. 

Avram 

Iancu 

I ST  eseu 

Societate și democrație liberală în 

Europa și America de Nord (Liberal 

democracy and society in Europe 

and North America) 

Lector univ. Dr. 

Gabriel Gherasim  

februarie 22 24 - I ST  referat 

America Latină în context regional 

și internațional: comunitate și 

dezvoltare (Latin America in 

regional and international context: 

community and development) 

Lector univ. Dr. 

Șerban Văetiși  

februarie 23 14 - I ST  eseu 

Relațiile Washington-Moscova în 

timpul și după încheierea 

Războiului Rece (Relations between 

Washington and Moscow during 

and after the end of the Cold War) 

Conferențiar 

univ. Dr. Liviu 

Țîrău 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 23 - - I DCRI  referat 
Negotiations and Intercultural 

Relations (Negocieri și relații 

interculturale) 

Profesor univ. Dr. 

Vasile Pușcaș 

februarie 23 10 - I DCRI  referat 

Concepts and Approaches in 

International Relations Theory 

(Concepte și abordări în teoria 

relațiilor internaționale) 

Conferențiar univ. Dr. 

Sergiu Mișcoiu 

februarie 22 8 Ferdinand I DCRI  scris 
Theories of Economic 

Globalization (Teorii ale 

globalizării economice)  

Conferențiar univ. Dr. 

Mircea Maniu 

februarie 24 - - I DCRI  referat 

Idiosyncrasy and Foreign Policy 

Decision-Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

king (Idiosincrasie si procesul 

decizional in politica externa) 

Conf. univ. dr. Ciot 

Gabriela Melania 

februarie 22 8 Ferdinand I DCRI  scris 
Geoeconomics and Geoculture 

(Geoeconomie si geocultura) 

Conf. Univ. Dr. 

Mircea Maniu 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 22 17 Aulă II AEMP  oral Monitorizare, evaluare, audit 
Lector univ. Dr. 

Monica Ana Pop 

februarie 21 12 - II AEMP  eseu 
Tipare ale integrării în Europa 

Central-Răsăriteana. Studii de 

caz. 

Lector univ. Dr. Radu 

Albu Comănescu 

februarie 19 17 Lovinescu II AEMP  scris 
Leadership și networking în 

Europa Central-Răsăriteană 
Dr. Cosmin Matiș 

februarie 19 18 Jean Monnet II AEMP  scris Finanțele și bugetul UE 
Conferențiar univ. Dr. 

Florin Duma 

februarie 20 17 Mărgineanu II AEMP  scris 
Curs opțional 1: Cariere în 

instituții publice 
Dr. Cătălin Pah 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 19 18 Jean Monnet II GE  scris 
Finanțele și bugetul UE. 

Negocierea bugetului UE. 

Conferențiar univ. Dr. 

Florin Duma 

februarie 19 16 Aulă II GE  scris 
Fundamentele juridice ale pieței 

unice 

Lector univ. Dr. 

Oprescu Mihaela 

februarie  22 18 Ferdinand  II GE  scris 
Politici sociale și programe 

sociale în UE 

Lector Dr. Diana – 

Gabriela Reianu –  

Rețe 

februarie 22 16 Aulă II GE  scris Lobby și grupuri de interese 
Lector univ. Dr. 

Miruna Balosin 

februarie 20 16 L1 II GE  proiect 
Curs opțional 1: Etică 

organizațională 

Lector univ. Dr. 

Dorin Dobra 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 21 18 Aulă II MP  oral 
Contabilitate managerială 

aplicată 

Lector univ. Dr. 

Monica Ana Pop 

februarie 20 8 Jean Monnet II MP  scris Marketingul serviciilor 

Lector univ. Dr. 

Monica Ioana Burcă 

Voicu 

februarie 20 16 L1 II MP  proiect Etică organizațională 
Lector univ. Dr. 

Dorin Dobra 

februarie 19 16 Aulă II MP  scris 
Fundamentele juridice ale pieței 

unice 

Lector univ. Dr. 

Oprescu Mihaela 

februarie 22 16 Aulă II MP  scris 
Curs opțional 1: Lobby și 

grupuri de interese 

Lector univ. Dr. 

Miruna Balosin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



An universitar 2017/2018 

SESIUNEA DE RESTANTE DE IARNĂ 2018 (19 FEBRUARIE – 25 FEBRUARIE 2018 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  în sesiunea de restante de iarnă  19 februarie - 25 februarie 2018  
 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  
 

 11 

 

 

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 23  - - II MNIE  proiect Negocieri pentru parteneriate 
Profesor univ. Dr. 

Vasile Pușcaș 

februarie 19 18 Sala Turn II MNIE  oral 
Negocieri în tranzacții 

internaționale 
Dr. Andrei Rădulescu 

februarie 19 18 Jean Monnet II MNIE  scris 
Finanțele și bugetul UE. 

Negocierea bugetului UE. 

Conferențiar univ. Dr. 

Florin Duma 

februarie 24 - - II MNIE  referat Strategii de luare a deciziilor 
Conf. univ. dr. Ciot 

Gabriela Melania 

februarie 20 8-10 Jean Monnet II MNIE  scris 
Curs opțional 1: Marketingul  

Serviciilor 

Lector univ. Dr. 

Monica Ioana Burcă 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Dișciplina Cadru didactic 

februarie 22 - - II SPEC-FR  referat Sisteme politice comparate 
Lector univ. Dr. 

Ovidiu Vaida 

februarie 25 - - II SPEC-FR  referat 
Terorism și amenințări de 

securitate în spațiul euro-

atlantic 

Lector univ. Dr. 

Monica Meruțiu 

februarie 24 - - II SPEC-FR  referat Etică și politică în Europa  
Lector univ. Dr. Vlad 

Mureșan  

februarie 23 - - II SPEC-FR  referat 
Stat, societate și politică în 

Africa centrală și de est 

Conferențiar univ. Dr. 

Sergiu Mișcoiu 

februarie 19 - - II SPEC-FR  referat 
Politică internațională: 

diversitate, reprezentare, 

alteritate 

Lector univ. dr. Ana 

Gabriela Pantea 
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Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

februarie 19 9 L1 II ST  oral 
Politica internațională actuală 

(Contemporary international 

politics) 

Conf. Dr. Valentin 

Naumescu 

februarie 21 16 105 II ST  oral 
Actori non-statali în relațiile 

internaționale ( Non-state actors 

in international relations) 

Lector univ. Dr. Vlad 

Mureșan 

februarie 22 16 Ferdinand II ST  scris 

Relațiile Occidentului cu 

Orientul Mijlociu după 1945 

(Relations between the West and 

the Middle East since 1945) 

Lector univ. Dr. 

Raluca Moldovan 

februarie 20 10 - II ST  referat 

Curs opțional 1 (Elective course 

1): Relațiile economice 

transatlantice (Transatlantic 

economic relations) 

Conferențiar univ. Dr. 

Radu Nechita  

februarie 23 14:03 - II ST  eseu 

Curs opțional 2 (Elective course 

2): Terorism și amenințări de 

securitate în spațiul euro-

atlantic (Terrorism and security 

threats in the Euro-Atlantic 

world) 

Lector univ. Dr. 

Monica Meruțiu 

 


