
 
 

 
 

	
Tematici	concursuri	didactice		

	
	

A. FACULTATEA	DE	COMUNICARE	ȘI	RELAȚII	PUBLICE	

Departamentul	de	Comunicare 
Conferențiar universitar, poziţia 19 din statul de funcţii: Public	Opinion	 in	 the	EU	 (Opinia	
publică	în	UE),	Mass‐media	și	societatea,	Managementul	proiectelor	I/	Project	management	I; 
 
Tematica	de	concurs:	

1. Ascensiunea narațiunilor anti-UE, anti-Occidentale în Europa Centrală și de Est; 
2. Maladiile comunicaționale (dezinformare, misinformare, malinformare) și efectele 

asupra opiniei publice; 
3. Evoluții recente ale sentimentelor eurosceptice; 
4. Caracteristicile ecosistemului media digital: implicații asupra mecanismelor de 

formare a opiniei publice în statele membre UE; 
5. Opinia publică față de UE în contextul crizelor recente (pandemia de COVID-19, criza 

din Ucraina); 
6. Predictori ai efectului celei de-a treia persoane cu privire la fenomenul fake news;  
7. Tendințe recente în obiceiurile de consum media și relevanța acestora pentru 

formarea opiniei; 
8. Reconfigurarea rolului liderilor de opinie, în contextul ascensiunii platformelor 

digitale; 
9. Încadrarea mediatică a crizelor recente la nivelul UE și în România; 
10. Impactul platformelor digitale în societate; 
11. Persuasiune și propagandă în ecosistemul media digital; 
12. Rețelele sociale și spirala tăcerii; 
13. Rolul sponsorului în inițierea proiectelor: comportamente dezirabile; 
14. Biasuri cognitive în managementul proiectelor; 
15. Rolul managerului de proiect în îmbunătățirea performanțelor proiectelor; 
16. Gestionarea triplei constrângeri (timp, costuri, arie de cuprindere) în proiecte; 
17. Provocări în activitățile de planificare a proiectelor, în contextul lucrului în echipe 

virtuale; 
18. Managerul de proiect: competențe necesare pentru succesul proiectelor; 
19. Managementul proiectelor în era digital; 
20. Gestionarea relației cu părțile interesate, în funcție de ciclul de viață al proiectului. 

 
Topics	

1. Anti-EU, anti-Western narratives in Central and Eastern Europe; 
2. Information disorders (disinformation, misinformation, malinformation) and their 

effects on public opinion; 
3. Recent trends in Eurosceptic attitudes; 



 
 

 
 

4. The features of the digital media ecosystem: consequences for public opinion 
formation in EU member states; 

5. Public opinion in the EU during recent crises (e.g. the COVID-19 pandemic, the 
Ukraine crisis); 

6. Predictors of third person effect with respect to fake news detection;  
7. Recent trends in media consumption and their relevance for public opinion 

formation; 
8. The role of public opinion leaders in the digital era; 
9. The media framing of recent crises in the EU and in Romania; 
10. The impact of the digital platforms in society; 
11. Persuasion and propaganda in the digital media ecosystem; 
12. Social media and the spiral of silence; 
13. The role of the project sponsor during project initiation: desirable behaviors; 
14. Cognitive biases in project management; 
1. 15.The role of the project manager for improving the project’s performance; 
15. Managing the triple constraint (costs, time, scope) in projects; 
16. Challenges for project planning when working with virtual teams; 
17. The project manager: core competencies for project success; 
18. Project management in the digital age; 
19. Stakeholders management at different stages in the project’s life cycle. 

 
Conferențiar universitar, poziţia 20 din statul de funcții Mass‐media	 și	 societatea,	
Psihosociologia	comunicării/	Social	psychology	of	communication.	
	
Tematica	de	concurs:	

1. Dezinformarea digitală și efectul celei de-a treia personae; 
2. Știrile false, tipologii, efecte, modalități de verificare a informației; 
3. Încadrare mediatică, tipuri de cadre și efecte aferente; 
4. Media – roluri și atribuții în procesul de europenizare; 
5. Agenda setting și efectele de priming - dezvoltări recente ale teoriei; 
6. Opinia publică și spirala tăcerii. Paradigme ale efectelor comunicării de masa; 
7. Încrederea în sine și imaginea corporală în contextul noilor media; 
8. Sinele și managementul impresiei – influența socială și conformismul; 
9. Expunerea selectivă și dorința de apartenență – comportament digital și consum de 

știri în contextul camerelor de rezonanță informațională; 
10. Comunicare interpersonală – dezvăluire, conflict, cooperare, deindividualizare în 

plan digital; 
11. Discursul instigator la ură și agresiunea cibernetică – factori moderatori, predictori 

și efecte psihologice; 
12. Implicații ale social media în procesul de educație; 
13. Comunicarea în două trepte în contextul influencer marketing – credibilitate și 

persuasiune; 
14. Atracție, afiliere și iubire - tipare de comportament digital prin filtrul stilurilor de 

atașament; 



 
 

 
 

15. Adicția în contextul media emergente – de la intruziune electronică, teama de a nu 
rata ceva la escapism nociv; 

16. Trivializarea și banalizarea politicii prin meme satirice; 
17. Implicarea și responsabilizarea comunității în era datelor și a propagandei 

computaționale; 
18. Promovarea comportamentului etic în mediul online – “Cetățenia digitală”; 
19. Confidențialitatea în era profilării psihologice, a reclamelor generate de inteligența 

artificială și a persuasiunii personalizate; 
20. YouTube și jocurile video – o perspectivă prin prisma teoriei utilizări și recompense. 

 
Topics:	

1. Digital disinformation and the third person effect 
2. Fake news, typologies, effects and fact-checking methods 
3. Media framing, types of frames and related effects 
4. Media - roles and tasks in the Europeanization process 
5. Agenda setting and priming effects - recent theoretical developments 
6. Public opinion and the spiral of silence. Paradigms of mass communication effects 
7. Self-confidence and body image in the context of new media 
8. Self and impression management - social influence and conformism 
9. Selective exposure and the desire to belong - digital behavior and news consumption 

in the context of echo chambers 
10. Interpersonal communication - disclosure, conflict, digital cooperation and 

deindividualization on SNS platforms 
11. Hate speech and cyberbullying – moderators, predictors and psychological effects 
12. The impact of social media in the education process 
13. Two-step flow of communication in the context of influencer marketing – credibility 

and persuasion 
14. Attraction, affiliation and love - patterns of digital behavior through the lenses of 

attachment styles 
15. Addiction in the emerging media context – from electronic intrusion, fear of missing 

out to harmful escapism 
16. Trivialization and banalization of politics through satirical memes 
17. Community engagement and empowerment in the age of data and computational 

propaganda 
18. Promoting Ethical Behavior Online - “Digital Citizenship”  
19. Privacy in the age of psychological targeting, AI–generated ads, and tailored 

persuasion 
20. YouTube and video games – a perspective through the uses and gratifications theory 

	
B. FACULTATEA	DE	MANAGEMENT		

Departamentul	de	Management 
Lector universitar, poziţia 23 din statul de funcţii: Managementul	 inovării	 continue,	
Marketingul	inovațiilor,	Practică/Internship,	Managementul	serviciilor;	



 
 

 
 

Tematica	de	concurs:	
1. Inovarea în marketing și avantajul competitive; 
2. Factorii care influențează inovarea în marketing; 
3. Învățarea organizațională în contextul managementul inovării; 
4. Dezvoltarea culturii inovării; 
5. Inovarea și performanța organizațională. 

 
C. ȘCOALA	DOCTORALĂ	

Domeniul	Management 
Profesor universitar, poziţia 4 din statul de funcţii: Strategic	 Thinking	 &	 Strategic	
Management,	Coordonare	doctoranzi;  
 
Tematica	de	concurs:	

1. Strategic management and anticipatory innovation governance; 
2. Research and innovation management; 
3. Strategic management and multilevel governance for RDI;  
4. Strategic management in the era of big data and AI; 
5. Higher education strategic management. 

 
Topics:	

1. Management strategic și guvernanță anticipativă inovatoare;	
2. Managementul cercetării și inovării;	
3. Management strategic și guvernanța multilevel în cercetare, dezvoltare și inovare;	
4. Management strategic în era big data și AI;	
5. Managementul strategic al învățământului superior.	

	
D. FACULTATEA	DE	ȘTIINȚE	POLITICE	

Departamentul	de	Sociologie 
Conferențiar universitar, poziţia 4 din statul de funcţii: Psihologia	 sănătății,	 Psihologie	
organizațională	și	managerială,	Managementul	resurselor	umane;	
	
Tematica	de	concurs:	

1. Modele de sănătate și boală; 
2. Elemente introductive în psihologia crizei și a dezastrelor; 
3. Promovarea sănătății și prevenția; 
4. Vulnerabilitate și evenimente de viață; 
5. Strategii și politici de resurse umane; 
6. Recrutarea și selecția personalului; 
7. Analiza nevoilor de formare; 
8. Motivarea angajaților; 
9. Sănătate și patologie organizațională; 
10. Conducerea în organizații. 



 
 

 
 

 
Topics:	

1. Health and illness models; 
2. Introductory elements in crisis and disaster psychology; 
3. Health promotion and prevention; 
4. Vulnerability and life events; 
5. Human resources strategies and policies; 
6. Staff recruitment and selection; 
7. Training needs analysis; 
8. Employee motivation; 
9. Organizational health and pathology; 
10. Leadership in organizations. 

 
Departamentul	Științe	Politice	și	Studii	Europene 
Asistent universitar, poziţia 41 din statul de funcții: Științe	sociale	comportamentale,	Teoria	
alegerii	raționale,	Etică	politică,	Concepte	 fundamentale	 în	 știința	politică,	 Instituții	politice,	
Filosofie	politică,	Gen	și	politică,	Comportamentul	votantului;	
	
Tematica	de	concurs:	

1. Euristici și părtiniri; 
2. Teoria prospectelor si teoria celor doua procese; 
3. Politici publice comportamentale – înghiontirea; 
4. Teoria jocurilor și Teoria evoluționistă a jocurilor în științele politice și filosofia 

politică; 
5. Abordarea neoinstitutionalistă (E. Ostrom); 
6. Probleme de acțiune colectivă; 
7. Teoria utilității așteptate; 
8. Teorii raționaliste și psihologice ale comportamentului electoral; 
9. Teoria raționării publice (J. Rawls, G. Gauss); 
10. Gen și educație; 
11. Gen și piața muncii; 
12. Modele etice și etică aplicată. 

 
Asistent universitar, poziţia 43 din statul de funcții: Informatică	 în	 științele	 sociale,	
Egalitatea	de	gen	în	Uniunea	Europeană,	Introducere	în	studiile	europene,	Probleme	cheie	în	
management	și	organizații,	Politici	educaționale,	Metodologia	și	practica	cercetării	sociale; 
 
Tematica	de	concurs:	

1. Informatică în științele sociale; 
2. Instrumente și aplicații software dedicate administrării și analizei bazelor de date; 
3. Utilizarea ”big-data” în cercetarea științifică în domeniul științelor sociale; 
4. Abordări intersecționale ale politicilor publice în Uniunea Europeană; 
5. Strategia UE pentru Egalitate de Gen 2020 – 2025. Obiective strategice si 

transpunerea in politici publice; 



 
 

 
 

6. Surse ale inegalității de șanse în educație; 
7. Reforma instituțională a sistemelor naționale de educație din spațiul geografic 

European; 
8. Utilizarea instrumentelor statistice în cercetarea socială, avantaje și limite; 
9. Metode si instrumente de colectare a datelor calitative; 
10. Istoria construcției europene după cel de-al doilea război mondial. Repere 

instituționale ale consolidării Uniunii Europene; 
11. Organizații și instituții, abordări și diferențieri conceptuale. 

 
 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



 
 

 
 

Comisii	concursuri	didactice	 
	
	

A. FACULTATEA	DE	COMUNICARE	ȘI	RELAȚII	PUBLICE	

Departamentul	de	Comunicare 
Conferențiar universitar, poziţia 19 din statul de funcţii: Public	Opinion	 in	 the	EU	 (Opinia	
publică	în	UE),	Mass‐media	și	societatea,	Managementul	proiectelor	I/	Project	management	I;	
 
Comisia	de	concurs	

1. Conf. univ. dr. Loredana Vladu - SNSPA, București, președinte; 
2. Prof. univ. dr. Delia Cristina Bălaș - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 

membru; 
3. Prof univ. dr. Gabriela Drăgan – Academia SE, București,  membru; 
4. Conf. univ. dr. Ileana Cristina Rotaru - Universitatea de Vest, Timișoara, membru; 
5. Conf. univ. dr. Mălina Iona Ciocea - SNSPA, București,  membru ; 
6. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - SNSPA, București, membru supleant; 
7. Conf. univ. dr. Irina Diana Mădroane - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 

Universitatea de Vest, Timișoara, membru supleant. 
	
Comisia	de	contestații		

1. Prof. univ. dr. Diana Maria Cismaru - SNSPA, București,  președinte; 
2. Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Moraru - Universitatea București, București, membru; 
3. Conf. univ. dr. Florin-Mihai Nechita - Universitatea Transilvania, Brașov, membru; 
4. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc - SNSPA, București,  membru; 
5. Conf. univ. dr. Denisa-Adriana Oprea - SNSPA, București, membru; 
6. Conf. univ. dr. Nadia-Loredana Ivan - SNSPA, București, membru supleant. 

 
Conferențiar universitar, poziţia 20 din statul de funcții Mass‐media	 și	 societatea,	
Psihosociologia	comunicării/	Social	psychology	of	communication.	
 
Comisia	de	concurs	

1. Conf. univ. dr. Loredana Vladu - SNSPA, București, președinte; 
2. Prof. univ. dr. Delia Cristina Bălaș - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 

membru; 
3. Prof univ. dr. Gabriela Drăgan – ASE, București, membru; 
4. Conf. univ. dr. Ileana Cristina Rotaru - Universitatea de Vest, Timișoara, membru; 
5. Conf. univ. dr. Mălina Iona Ciocea - SNSPA, București,  membru ; 
6. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - SNSPA, București, membru supleant; 
7. Conf. univ. dr. Irina Diana Mădroane - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 

Universitatea de Vest, Timișoara, membru supleant. 
	
Comisia	de	contestații		

1. Prof. univ. dr. Diana Maria Cismaru - SNSPA, București,  președinte; 



 
 

 
 

2. Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Moraru - Universitatea București, București,  membru; 
3. Conf. univ. dr. Florin-Mihai Nechita - Universitatea Transilvania, Brașov, membru; 
4. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc - SNSPA, București, membru; 
5. Conf. univ. dr. Denisa-Adriana Oprea - SNSPA, București,  membru; 
6. Conf. univ. dr. Nadia-Loredana Ivan - SNSPA, București, membru supleant. 

	
B. FACULTATEA	DE	MANAGEMENT		

Departamentul	de	Management 
Lector universitar, poziţia 23 din statul de funcţii: Managementul	 inovării	 continue,	
Marketingul	inovațiilor,	Practică/Internship,	Managementul	serviciilor;	
 
Comisia	de	concurs	

1. Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea – SNSPA, București,   președinte; 
2. Conf. univ. dr. Sergiu Stan – SNSPA, București,  membru; 
3. Lect. univ. dr.  Alexandra Vițelar – SNSPA, București, membru; 
4. Lect. univ. dr. Andreea Mitan -SNSPA, București,  membru; 
5. Lect. univ. dr. Bianca Cheregi – SNSPA, București, membru; 
6. Lect. univ. dr. Daniel Popescu – SNSPA, București,  membru supleant; 
7. Prof. univ. dr. Florina Magdalena Pînzaru – SNSPA, București, membru supleant. 

	
Comisia	de	contestații		

1. Prof. univ. dr. Elena Mădălina Vătămănescu – SNSPA, București, președinte; 
2. Conf. univ. dr. Laurențiu Treapăt – SNSPA, București, membru; 
3. Lect. univ. dr. Flavia Anghel – SNSPA, București, membru; 
4. Lect. univ. dr. Monica Bîra – SNSPA, București, membru; 
5. Lect. univ. dr. Simona Bonghez – SNSPA, București, membru; 
6. Conf. univ. dr. Loredana Ivan – SNSPA, București, membru supleant; 
7. Lect. univ. dr. Cătălina Cicei – SNSPA, București, membru supleant. 

 

C. ȘCOALA	DOCTORALĂ	

Domeniul	Management 
Profesor universitar, poziţia 4 din statul de funcţii: Strategic	 Thinking	 &	 Strategic	
Management,	Coordonare	doctoranzi;  
 
Comisia	de	concurs	

1. Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea - SNSPA, București, președinte; 
2. Prof. univ. dr.  Ion Popa - ASE, București, membru; 
3. Prof. univ. dr.  Nadia Ciocoiu – ASE, București, membru; 
4. Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin – ASE, București, membru; 
5. Prof. univ. dr. Luminița Nicolescu – ASE, București, membru; 
6. Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima – ASE, București, membru supleant; 
7. Prof. univ. dr. Florina Magdalena Pînzaru – SNSPA, București, membru supleant. 



 
 

 
 

	
Comisia	de	contestații		

1. Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu – SNSPA, București,  președinte; 
2. Prof. univ. dr. Elena Mădălina Vătămănescu - SNSPA, București, membru; 
3. Prof. univ. dr. Mihai Păunescu – SNSPA, București,  membru; 
4. Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu – SNSPA, București,  membru; 
5. Prof. univ. dr. Adriana Grigorescu – SNSPA, București, membru; 
6. Prof. univ. dr. Liliana Popescu – SNSPA, București, membru supleant. 

	
D. FACULTATEA	DE	ȘTIINȚE	POLITICE	

Departamentul	de	Sociologie 
Conferențiar universitar, poziţia 4 din statul de funcţii: Psihologia	 sănătății,	 Psihologie	
organizațională	și	managerială,	Managementul	resurselor	umane;	
	
Comisia	de	concurs	

1. Prof. univ.dr. Alfred Bulai – SNSPA, președinte; 
2. Prof. univ. dr. Eugen Avram – Universitatea București, membru; 
3. Prof. univ. dr. Ana-Maria Cazan – Universitatea Transilvania din Brașov, membru; 
4. Conf. univ.dr. Vlad Mihai Burtăverde – Universitatea București, membru; 
5. Conf. univ. dr. Dan Florin Stănescu – SNSPA, membru; 
6. Conf. univ.dr. Barbara Crăciun – Universitatea ”Titu Maiorescu”, membru supleant; 
7. Prof. univ.dr. Romeo Zeno Crețu - Universitatea București, membru supleant; 

 
Comisia	de	contestații		

1. Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu – SNSPA, președinte; 
2. Prof. Univ. Dr. Mihaela Minulescu – SNSPA, membru; 
3. Prof. univ. Dr. Remus Anghel membru – SNSPA, membru; 
4. Conf. Univ. Cătălin Augustin Stoica membru – SNSPA, membru; 
5. Conf. univ. Dr. Marius Pieleanu – SNSPA, membru supleant. 

 
Departamentul	Științe	Politice	și	Studii	Europene 
Asistent universitar, poziţia 41 din statul de funcții: Științe	sociale	comportamentale,	Teoria	
alegerii	raționale,	Etică	politică,	Concepte	 fundamentale	 în	 știința	politică,	 Instituții	politice,	
Filosofie	politică,	Gen	și	politică,	Comportamentul	votantului;	
	
Comisia	de	concurs	

1. Conf. Univ. Dr. Brîndușa Palade – SNSPA, președinte; 
2. Conf. Univ. Dr. Mihai Ungureanu – SNSPA, membru; 
3. Lect. Univ. Dr. Alina Dragolea – SNSPA, membru; 
4. Lect. Univ. Dr. Nicolae Dobrei – SNSPA, membru; 
5. Lect. Univ. Dr. Oana Ion – SNSPA, membru; 
6. Lect. Univ. Dr. David Diaconu – SNSPA, membru supleant. 

 



 
 

 
 

Asistent universitar, poziţia 43 din statul de funcții: Informatică	 în	 științele	 sociale,	
Egalitatea	de	gen	în	Uniunea	Europeană,	Introducere	în	studiile	europene,	Probleme	cheie	în	
management	și	organizații,	Politici	educaționale,	Metodologia	și	practica	cercetării	sociale; 
 
Comisia	de	concurs	

1. Lect. Univ. Dr. Bogdan Florian – SNSPA, președinte; 
2. Prof. Univ. Dr. Mihai Păunescu – SNSPA, membru; 
3. Conf. Univ. Dr. Marius Precupețu – SNSPA, membru; 
4. Lect. Univ. Dr. Nicolae Dobrei - SNSPA, membru; 
5. Lect. Univ. Dr. Oana Ion - SNSPA, membru; 
6. Lect. Univ. Dr. David Diaconu – SNSPA, membru supleant; 

	
Comisia	comună	de	contestații	pentru	pozițile	41	și	43	asistent	vacant	

1. Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu – SNSPA, președinte; 
2. Prof. Univ. Dr. Liviu Rotman – SNSPA, membru; 
3. Conf. Univ. Dr. Oana Băluță – Universitatea București, membru; 
4. Lect. Univ. Dr. Măriuca Constantin – SNSPA, membru; 
5. Lect. Univ. Dr. Claudiu Crăciun – SNSPA, membru; 
6. Conf. Univ. Diana Iancu – SNSPA, membru supleant. 

 

 


