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 Curriculum vitae 

 

   

Nume / Prenume Leoveanu, P. Constantin Andy   

Telefon(oane) 0762358899 

Fax -  

E-mail andy.leoveanu@administratiepublica.eu 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 28.03.1976 

Sex Masculin  

Locul de muncă vizat /  
Domeniul ocupaţional 

Experienţa profesională 
                                                    Perioada 

                             Funcţia sau postul ocupat 
            Activităţi şi responsabilităţi principale                                                 

 
 

                    
                     
                     Numele şi adresa angajatorului  

 
 Sectorul de activitate 

                                      
                                                        Perioada 
                             Funcţia sau postul ocupat 
            Activităţi şi responsabilităţi principale 

  Membru în Consiliul Facultății de Administrație Publică 
   
    
  Octombrie 2014 – prezent 

Lector universitar  
Titular al cursurilor: „Logica acţiunii administrative” la anul I studii universitare de licenţă 
specializarea Administraţie Publică ,  „Tehnici şi metode de formulare a deciziei publice” la  anul III 
studii universitare de licenţă specializarea Administraţie Publică – Departamentul pentru 
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă și "Evaluarea performanțelor în sectorul 
public"- anul II studii univeristare de masterat - master Studii administrative europene. 

  S.N.S.P.A. – Facultatea de Administraţie Publică, Bulevardul Expoziţiei  nr. 30 A, Sector 1, 
Bucureşti 

  Învăţământ universitar şi cercetare                     
   
  Octombrie 2007 – Septembrie 2014 

Asistent universitar  
Seminarizarea cursurilor de „Logică a acţiunii administrative” la anul I studii universitare de licenţă 
specializarea Administraţie Publică şi „Analiza sistemelor administraţiei publice” la  anul I studii 
universitare de masterat Puterea executivă şi administraţia publică. Practică 

Numele şi adresa angajatorului  
Sectorul de activitate 

 
Perioada 

S.N.S.P.A. – Facultatea de Administraţie Publică, Strada Povernei, nr. 6, Sector 1,Bucureşti 
 Învăţământ universitar şi cercetare                   
 
Octombrie 2006 – Septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific – doctorand  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare ştiinţifică, Seminarizarea cursului  - Logica acţiunii administrative 

Numele şi adresa angajatorului  
 

Sectorul de activitate 
                                                   
                                                     Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi principale 

                 Numele şi adresa angajatorului         
                                  
                                  Sectorul de activitate 
                                                   

                                               Perioada 
                      Funcţia sau postul ocupat 

   Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului         
                                   
                                  Sectorul de activitate                               

                                                  
                                                 Perioada 
                      Funcţia sau postul ocupat 

   Activităţi şi responsabilităţi principale 
                
                  

 
 
                  Numele şi adresa angajatorului 
 
                                   Sectorul de activitate 

                       
                   

S.N.S.P.A. – Şcoala Doctorală în Ştiinţe Administrative, Strada Povernei, nr. 6, Sector 1, 
Bucureşti 
Învăţământ universitar şi cercetare                       
 
Octombrie 2005 – Septembrie 2006 
Asistent cercetător  -  doctorand  
Activitate de cercetare ştiinţifică, Seminarizarea cursului  - Logica acţiunilor administrative 
S.N.S.P.A. – Şcoala Doctorală în Ştiinţe Administrative, Strada Povernei, nr. 6, Sector 1, 
Bucureşti 

  Învăţământ universitar şi cercetare                       
                       

Octombrie 2004 – Septembrie 2005 
Şef birou 
Coordonarea activităţilor de realizare a suporturilor de curs şi achiziţie manuale 
S.N.S.P.A. – Facultatea de Administraţie Publică – Departamentul pentru Învăţământ la 
Distanţă, Strada Povernei, nr. 6, Sector 1, Bucureşti 

   Învăţământ universitar şi cercetare                       
 
Octombrie 2000 – Septembrie 2004 
Referent 
Activităţi de distribuire a suporturilor de curs către studenţi. 
Realizarea de referate cu privire la plata suporturilor de curs către furnizori. 
Participarea la activităţile de promovare a Facultăţii de Administraţie Publică. 
Participarea la organizarea Deschiderii Anului Universitar. 
Participarea la activităţile de realizare a suporturilor de curs. 
S.N.S.P.A. – Facultatea de Administraţie Publică – Departamentul pentru Învăţământ la 
Distanţă, Strada Povernei, nr. 6, Sector 1, Bucureşti 

   Învăţământ universitar şi cercetare  
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   Perioada              

                   Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                  Numele şi adresa angajatorului         
                                  Sectorul de activitate 
 
                                                   Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi principale 

                 
 
 
 
                    
                 
                   Numele şi adresa angajatorului         
                                
                                  Sectorul de activitate 
                                                           

 
 
Octombrie 2002 – Septembrie 2007 
Cadru didactic asociat 
Seminarizarea cursului logica acţiunilor administrative. 
S.N.S.P.A. – Facultatea de Administraţie Publică, Strada Povernei, nr. 6, Sector 1, Bucureşti 

    Învăţământ universitar şi cercetare 
 
  Octombrie 2000 – Septembrie 2011 
  Tutore 
  Activităţi de tutorat pentru disciplinele: logica acţiunilor administrative, analiza sistemelor 

administraţiei  publice, management public, practică, etc. 
  Stabilirea interfeţei între profesorii titulari şi studenţi. 
  Postarea de informaţii, suporturi de curs, modele de teste de autoevaluare în Campusul virtual al     

Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică. 
  Participarea la activitatea de supraveghere a studenţilor la examene. 
  Participarea la elaborarea materialelor educative în suport E – Learning. 
  S.N.S.P.A. – Facultatea de Administraţie Publică – Departamentul pentru Învăţământ la 

Distanţă, Strada   Povernei, nr. 6, Sector 1, Bucureşti 
  Învăţământ universitar şi cercetare 
   

 

Educaţie şi formare 
                                                    
                                                      Perioada 
                                       
                                          Diploma obţinută 
                                                                       

Disciplinele principale studiate 
  
 

 
                  Numele  instituţiei de învăţământ   
 
  
                                                     Perioada 

 
    Bursă acordată 
 

   
                  Disciplinele principale studiate 

                    
              Numele  instituţiei de învăţământ   

 
           
                                                   Perioada 

     
  Diploma obţinută 

                  
                 Disciplinele principale studiate 

             
                 Numele  instituţiei de învăţământ   
  

 
   
   
 
   2005 –  2012 
    
   Diploma de doctor în domeniul  „ştiinţe administrative” 

   Studii avansate de drept administrativ, teorii ale sectorului  şi serviciului public, abordări moderne 
ale economiei publice, procese evolutive ale managementului public contemporan, proces bugetar 
şi normativitate juridică, fundamentele europenizării administraţiei publice. 

 
   S.N.S.P.A. – Şcoala Doctorală în Ştiinţe Administrative 
 
 
   10 septembrie – 10 decembrie 2007 
   
   Program de cercetare postuniversitară finanţat prin acordarea unei burse  - Nicolae  

Titulescu pentru formarea de specialişti în vederea integrării în Uniunea Europeană 
  
  Decizia publică în Franţa  

 
  Universitatea Montpellier 1, CERCOP, Franţa 
 
     
   2006 -  2007 
     
   Certificat de absolvire a Modulului de pregătire psihopedagogică 
    
    Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Didactica disciplinelor socio – politice, Sociologie. 
 
    S.N.S.P.A.  – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
    
 

                                                     
                                                   Perioada 

 
Diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate 

 
                 Numele  instituţiei de învăţământ   

 
1 – 8 iulie 2006 
 
Atestat de participare la Şcoala de vară  - „Există o Cetăţenie Europeană?” 
 
Drept constituţional european 
 
Universitatea Montpellier 1 şi CERCOP, Franţa 
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Perioada 

                                          
                                           Diploma obţinută 
  
          Competenţe  profesionale dobândite 
 

Numele  furnizorului de formare  
 

                                                     Perioada 
                                         
                                          Diploma obţinută 
                     
                     Disciplinele principale studiate   
           
                     Numele furnizorului de formare 
                                                       
                                                    
                                                      Perioada 
                                           
                                          Diploma obţinută 
                      Disciplinele principale studiate 
                 Numele  instituţiei de învăţământ 

                                                                   
                                                    Perioada 

      
                                       Calificarea obţinută 

          Competenţe  profesionale dobândite 
                    
                    Numele furnizorului de formare  

   
  
  1 – 12 august 2005 

 
Certificat de participare la Seminarul bilateral Japonia -  România – „Dezvoltarea 
suporturilor de curs în sistem E – Learning”           
Conceperea materialelor educative specifice Învăţământului la Distanţă. Administrarea unui 
Campus virtual 
Institutul Naţional de Educaţie Multimedia – Tokyo, Japonia 
 
26 martie 2001 – 18 mai 2001  
 
Certificat  - Proiect  „Tempus” Formarea administraţiei publice în spiritul aquis – ului 
comunitar, Program de formare a formatorilor 
Statutul funcţionarilor publici şi managementul resurselor umane, managementul serviciilor publice, 
marketing public. 
Centrul de Pregătire pentru Administraţia Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative 
 

  Octombrie 2000 – Iunie 2002 
 
  Diplomă de master în specializarea „studii administrative europene” 
  Politici UE  şi management public, drept administrativ comparat, etc. 
  S.N.S.P.A.,  Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul de Ştiinţe Administrative 
 
   6 aprilie 2000 – 5 iunie 2000 
  
  Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare în inspector resurse umane 
  Calculul vechimii în muncă şi în profesie, realizarea înregistrărilor periodice în Cartea de muncă, 
etc. 
  Agenţia Municipală pentru Ocupare şi Formare Profesională  - Bucureşti 

                                                                                                     
                                                     Perioada 
                                          
                                          Diploma obţinută 
                      Disciplinele principale studiate 
                 Numele  instituţiei de învăţământ 

 
Octombrie 1999 – Iulie 2000 
 
Diplomă de studii aprofundate în specializarea „administraţie publică” – Şef de Promoţie 
Management public, logică matematică, drept financiar, etc. 

  S.N.S.P.A., Facultatea de Administraţie Publică,  Departamentul de Ştiinţe Administrative 
 

                                                      Perioada  
                                           
                                           Diploma obţinută 
                      Disciplinele principale studiate 
                
                  
                  Numele  instituţiei de învăţământ 

     
                                                   Perioada 

                                      
                                           Diploma obţinută 
                      Disciplinele principale studiate 

              Numele  instituţiei de învăţământ 

   Octombrie 1995 – iulie 1999 
 

Diplomă de licenţă în profilul ştiinţe administrative, specializarea „administraţie publică” 
Drept administrativ şi contencios administrativ, dreptul muncii şi protecţiei sociale, drept financiar şi 
fiscal, drept civil, drept constituţional şi instituţii politice, economie politică şi politici economice, 
managementul serviciilor publice, practică, etc; 
S.N.S.P.A., Facultatea de Administraţie Publică; 

 
Septembrie 1990 – iunie 1994 
 
Diploma de Bacalaureat în profilul Energetic, meseria Mecanoenergetician 
Limba română, matematică, fizică, termoenergetică, termohidraulică, organe de maşini, etc; 
Liceul Grupul Şcolar Industrial Energetic din Craiova, Judeţul Dolj 

 

Aptitudini şi competenţe personale 

                                       Limba maternă 

 

Limba română 

Limbi străine cunoscute Limba franceză, limba engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B1  
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

A2 
Utilizator 

independent 

                                  Limba Engleză  
A2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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            Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 
Spirit de lucru în echipă şi abilităţi de comunicare dobândite în cadrul orelor de seminar la disciplina 
„Logica acţiunilor administrative” şi în cadrul orelor de tutorat la Departamentul pentru Învăţământ 
la Distanţă al Facultăţii de Administraţie Publică. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Prezenţa în cadrul echipelor de organizare a unor Conferinţe cu participare internă şi 
internaţională, organizate de către Facultatea de Administraţie Publică din cadrul SNSPA. 
 Prezenţa în cadrul echipelor care au lucrat la Dosarele de evaluare a Facultăţii de Administraţie 
Publică (cursuri de zi şi învăţământ la distanţă) din cadrul SNSPA de către ARACIS dar şi de către 
EAPAA. 
 Coordonarea activităţii de practică  din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică,  începând cu 
anul 2009 până în prezent. 

Permis de conducere    Categoria B 

Alte competenţe şi aptitudini   Capacitate de efort,  ambiţie şi personalitate inovatoare. 

    Informaţii suplimentare  
Membru în Bordul editorial al Revistei Diplomacy & Intelligence începând din aprilie 2014. Revistă de 
ştiinţe sociale, diplomaţie şi studii de securitate, editată de Centrul de Strategii Aplicate, ISSN 2344 – 
3650, indexată în BDI: SSRN, SCIPIO, ROAR. 
 
Lucrări publicate:  
 Andy Constantin Leoveanu: “Elemente de logică a acţiunii administrative. Suport de curs”, ISBN: 
978-973-709-702-6, Editura Economică, Bucureşti, 2014; 
 Ani Matei, Andy Constantin Leoveanu, “Logic and public administration. Towards a logic of 
administrative action”, ISBN(eBook): 978-3-656-58870-2, ISBN(Book): 978-3-656-58861-0, Editura 
Grin, München, Germania, 2014, în cadrul Seriei: Doctoral School in Administrative Sciences (DSAS); 
 Andy Constantin Leoveanu: „Rationalisation de la décision publique en utilisant méthode de 
l'arbre de décision" în revista Curentul Juridic, ISSN: 1224 – 9173, Nr. 1 (56)/2014, Revistă tip B +, 
(Indexată în BDI: DOAJ, CEEOL, SCIPIO, RePEc, EBSCO, GESIS, INDEX COPERNICUS, 
ULRICHSWEB), pp. 129 – 139. 
 Andy Constantin Leoveanu: „Analiza sistemică a sistemului instituţional european de protecţie a 
drepturilor omului”  în Volumul „Probleme actuale ale spaţiului politico – juridic al UE”, Supliment al 
Revistei Române de Drept European, ISSN: 2068-8083, (indexată în BDI : EBSCO, ProQuest, 
HeinOnline), Editura Wolters Kluwer  România, 2013, pp. 212- 218; 
 Andy Constantin Leoveanu: „Rationalist model in public decision making” în revista „Journal of 
Public Administration, Finance and Law (JOPAFL)”, ISSN–L:  2285 – 3499 (online), Nr. 4/2013, 
(Indexată în BDI: Index Copernicus Journals Master List,  EBSCO, Central and Eastern European 
Online Library (CEEOL), DOAJ, Ulrich’S Periodicals Directory), pp. 43 – 54; 
 Ani Matei, Andy Constantin Leoveanu: „Logical pillars of the public decision. From the logic of 

cooperation to the political market”- în Procedia-Social and Behavioral Journal, ISSN: 1877-0428, 
Editura Elsevier, Volumul nr. 81 din 28 iunie 2013,( Indexată în BDI: ScienceDirect şi Scopus, 
Lucrarea este indexată şi în BDI: SSRN), pp. 89 – 94; 
 Andy Constantin Leoveanu: „Contribuţia logicii la dezvoltarea ştiinţelor administrative”, în 

Volumul Europa 2020, ISBN: 978-973-709-610-4,  Editura Economică, Bucureşti, 2012, pp.191- 201; 

 Andy Constantin Leoveanu: „The systemic approach of emergency situations in Romania”, în 
revista HOLISTICA Journal of business and public administration, Nr. 2/2012, pp. 57- 65; 
 Andy Constantin Leoveanu: „Analiza logică a normelor juridice care reglementează soluţionarea  
conflictelor de muncă” în Volumul „Dialogul Social în Rezolvarea Conflictelor de Muncă”, ISBN: 978-
973-61-81-71-9, Editura Expert, 2011, pp. 157 – 168; 
 Adriana Grigorescu, Andy Constantin Leoveanu: „La competitivite du service d`education en 
Roumanie dans le contexte de la crise mondiale” în „Les Annales de l`Université Valahia de 
Târgovişte. Section: Sciences Economiques/ Analele Universităţii Valahia din Târgovişte. Secţiunea 
Ştiinţe Economice”, ISSN : 1453-8202, Editura Bibliotheca, No. 24/2009, Revistă tip B +, (Indexată în 
BDI: Index Copernicus Journals Master List), pp. 185 – 198; 
 Andy Constantin Leoveanu: „Des caractéristiques cybernétiques du systeme d'assistance 
sociale en Roumanie dans le contexte européen” în Analele Universităţii "Eftimie Murgu" - Studii 
Economice  - Fascicola II, ISSN: 1584 – 0972, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009, pp. 118 – 124; 
 Monica Mariana Păun, Andy Constantin Leoveanu: „Implementing measures to protect 
delinquent children in Romania” în Analele Universităţii "Eftimie Murgu" - Studii Economice  - 
Fascicola II, ISSN: 1584 – 0972, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009, pp. 156 – 161; 
 Andy Constantin Leoveanu: “Sistemul administraţiei publice – sistem deschis dinamic, complex 
şi autoreglabil” în volumul “Administraţia publică în spaţiul european prezent şi perspectivă”, ISBN:  
973-742-252-X,  Editura Universitaria, Craiova,  2006, pp. 240 – 247; 
 Ani Matei, Andy Constantin Leoveanu: “Cibernetica sistemelor administrative în Volumul 
„Tendinţe în dezvoltarea aplicaţiilor ciberneticii”, pe suport CD,  ISSN: 1582- 6791, Editura Universităţii 
din Oradea, 2006; 
 
 
 

http://search.ebscohost.com/
http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-drept-european-2013/wolters-kluwer/
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=8325
http://search.ebscohost.com/
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=2d251265-cd44-459f-9579-4e8b03c9d133
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=2d251265-cd44-459f-9579-4e8b03c9d133
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=22852204
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=8325
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 Andy Constantin Leoveanu: „Serviciul de pază asigurat de către corpul gardienilor publici” (1.18, 
pp. 92 - 95); „Transportul public local de călători” (2.3, pp. 108 - 112); „Întreţinerea, repararea şi 
exploatarea drumurilor publice” (2.6, pp. 125 - 128) şi „Exploatarea parcajelor publice” (3.2, pp. 137 - 
139) în “Servicii publice locale. Studii de caz şi exerciţii”, ISBN: 973-7795-00-8, coordonator Dragoş 
Dincă, Editura Politeia – SNSPA, Bucureşti, 2004;  

 

Alte lucrări  prezentate  la  Conferinţe sau Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice: 
  Andy Constantin Leoveanu: „Eficientizarea administraţiei publice locale” - Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a S.N.S.P.A. - Mai 2000; 
 Andy Constantin Leoveanu: „Abordarea sistemică a situaţiilor de urgenţă în România”  - Sesiunea 
de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A., “Europenizarea 
administraţiei publice” -  Bucureşti,  Mai 2006; 
 Andy Constantin Leoveanu: Caracteristici cibernetice ale sistemului administraţiei publice – 
Abordare comparativă – România – Japonia” – în Proceedings – Conferinţa internaţională 
„Administraţia publică la începutul celui de-al III – lea mileniu. Diseminarea celor mai bune practici 
japoneze în România”, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Centrul de Pregătire pentru 
Administraţia Publică, Bucureşti, 2006; 
 Andy Constantin Leoveanu: „Logica normelor administrative” – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 
Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A., „Interdisciplinaritate în cercetarea 
administraţiei publice” – Bucureşti , Mai 2007; 

Vizite de studiu şi  alte stagii de  
                                      cercetare  

 Vizită de studiu în Grecia la Centrul European de Drept Public – Atena, (august 2001); 
 Stagiu de cercetare - documentare în Bulgaria, Sofia  - efectuat în cadrul proiectului CEEX  
213/2006 denumit „Integrarea în sistemele internaţionale de cercetare şi proiectare a mecanismelor 
dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de muncă şi creşterea calităţii vieţii” (2 - 6 decembrie 
2006); 

 

Experienţă acumulată în programe/ 
proiecte naţionale/internaţionale  

 Membru în echipa de cercetare a proiectului „Îmbunătăţirea activităţilor didactice în cadrul 
orelor de seminar şi a procesului de selecţie a personalului din administraţia publică locală prin 
studii de caz şi exerciţii”, finanţat de către Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
pe bază de competiţie, perioada de desfăşurare 2003 – 2004.  
 Membru în echipa de proiect CEEX, număr de referinţă 517/2006, „Modele de analiză 
economico-financiară ale impactului măsurilor de reformă în sistemul public de sănătate”, 
finanţat de la Bugetul de Stat prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Programul 
„Cercetare de excelenţă”, pe bază de competiţie, perioada de desfăşurare 2006– 2008. 
 Membru în echipa de proiect CEEX, număr de referinţă 213/2006, „Integrarea în sistemele 
internaţionale de cercetare şi proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea 
conflictelor de muncă şi creşterea calităţii vieţii – propunere proiect PC7”, finanţat de la Bugetul 
de Stat prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Modulul 3 Proiecte de promovare 
a participării la programele europene şi internaţionale de cercetare, pe bază de competiţie, 
perioada de desfăşurare 2006 – 2008.  
 Stagiu de cercetare postuniversitară cu durata de 3 luni (10 septembrie 2007 – 10 
decembrie 2007) în Franţa la Universitatea Monpellier I (Contract Nr. 2017/07.09.2007),  prin 
obţinerea pe bază de Concurs naţional a unei „Burse de studii şi cercetare postuniversitară şi 
postdoctorală “Nicolae Titulescu”, pentru formarea de specialişti în scopul integrării în Uniunea 
Europeană”, organizat şi finanţat, de către Ministerul Educaţiei Naţionale  prin Oficiul Naţional al 
Burselor de Studii în Străinătate, în anul 2007.  
 Membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare exploratorie  „Identificarea unui 
sistem de indicatori privind impactul  măsurilor de combatere a corupţiei în procesul dezvoltării 
economice” finanţat de către Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, pe bază de 
competiţie, perioada de desfăşurare 2014 – 2016.    
 Expert pe termen scurt (expert adaptare discipline pentru e - learning) – perioada 28 
octombrie 2014 – martie 2015, în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculară şi creşterea 
relevanţei programelor de studiu în administraţia publică prin metode inovative de 
blendedlearning şi corelare cu piaţa muncii” – număr de identificare al contractului: 
POSDRU/156/1.2/G/133208, beneficiar Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.    

 
 
 
 
 
 

Noiembrie 2015 
 


