
 
 

 

 

Facultatea de Științe Politice 

Departamentul Științe Politice și Studii Europene 

Lector universitar, poziţia 30 din statul de funcţii: Drepturile omului și valori 
democratice; Paradigme ale minorităților; Națiuni și minorități; Multiculturalism și valori 
democratice. 

 
Tematici concurs: 
1. Problematica drepturilor omului și a valorilor democratice. 
2. Multiculturalism. Variante și provocări. 
3. Drepturile minorităților. Abordări juridice și politice. 
4. Națiune și stat național. Convergențe și decalaje 
 
Comisia de concurs: 
1. Prof. univ. dr. Mihai Păunescu - Președinte 
2. Conf. univ. dr. Liliana Popescu - Membru 
3. Conf. univ. dr. Mihai Ungureanu - Membru 
4. Lector univ. dr. Alina Dragolea - Membru 
5. Lector univ. dr. Nicolae Dobrei - Membru 
Supleanți: 
1. Lector univ. dr. Bogdan Florian 
2. Lector univ. dr. Arpad Todor 
 

 

Facultatea de Management 

Departamentul de Management  

Lector universitar, poziţia 23 din statul de funcţii: Finanțe Fezabilitatea afacerilor, 
Contabilitate, Macroeconomie. 

Tematici de concurs: 
1. Finanțe publice – finanțe private. Concept, obiective, funcții / Public finance - private 
finance. Concept, objectives, functions 
2. Analiza financiară a studiilor de fezabilitate / The financial analysis of feasibility 
studies 
3. Produsul intern brut şi creşterea economică / GDP and economic growth 
4. Economisirea, investiţiile şi educaţia financiară / Savings, investments and financial 
education 
5. Rolul contabilităţii în fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macroeconomic. 
Reglementarea contabilității în România / The role of accounting in substantiating 
decisions at micro and macroeconomic level. Accounting regulation in Romania 
Comisie:  
1. Conf. univ. dr. Maria Costache-  Președinte 
2. Prof. univ. dr. Cristian Păun - membru 
3. Prof. univ. dr. Bogdan Glăvan – membru  
4. Conf. univ. dr. Anda Gheorghiu - membru 
5. Lect. univ. dr. Laurențiu Treapăt - membru 
6. Conf. univ. dr. Lucian Claudiu Anghel – membru supleant 

 



 
 

 

Lector universitar, poziţia 25 din statul de funcţii: Creativitate și inovare managerială; 
Creativitate și inovare antreprenorială; Management comparat – industrii creative; 
Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire; Management of cultural programs 
and projects; Methods and techniques for elaboration of the graduation paper; Practică.   

 

Tematici de concurs:  
1. Finanțarea și sustenabilitatea proiectelor culturale: de la teorie, la aspecte practice / 
Funding and sustainability of cultural projects: from theory to practical issues 
2. Managementul proiectelor culturale: de la idee, la implementare / Management of 
cultural projects: from idea to implementation 
3. Dezvoltarea creativității de la individual, la colectiv, ca parte a strategiilor 
manageriale de inovare / Developing creativity from individual to collectively as part of 
managerial innovation strategies 
4. Inovarea antreprenorială în domeniul cultural: de la tradițional, la noile tehnologii / 
Entrepreneurial innovation in the cultural field: from traditional aspects to new 
technologies 
5. Aspecte manageriale privind strategiile de dezvoltare a industriilor creative din 
România / Managerial aspects on the development strategies of the creative industries in 
Romania 
 
Comisie:  
1. Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea- Președinte 
2. Prof. univ. dr. Corina Cace – Membru 
3. Prof. univ. dr. Mariana Nicolae – Membru 
4. Lect. univ. dr. Sergiu Stan - Membru 
5. Lect. univ. dr. Andreea Mitan – Membru  
6. Prof. univ. dr. Dumitru Borțun– Membru supleant  
 

 


