
 
  

 

 

Lista posturilor supuse examenului de promovare în cariera didactică  

în semestrul I 2022-2023, conform Hotărârii Senatului SNSPA 60/31.10.2022 

 

Tematici concursuri didactice 

 

A. FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Departamentul de Economie și Politici Publice 

Lector universitar, poziția 17 din statul de funcţii, Politici de budget și fiscalitate în Uniunea 

Europeană, Administrarea finanțelor publice și a bugetului, Contabilitatea instituțiilor publice, 

Instrumente financiare ale guvernării, Audit și control financiar în Uniunea Europeană, Resurse 

strategice de finanțare ale sectorului public; 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Sistemul bugetar. Conținutul tradițional și semnificația modernă a bugetului. Sfera bugetului 

general consolidat.  

2. Sistemul cheltuielilor publice. Conținutul și caracteristicile cheltuielilor publice. Clasificarea 

cheltuielilor publice. Indicatorii de analiză a cheltuielilor publice. Eficiența cheltuielilor 

publice. 

3. Sistemul veniturilor publice. Conținutul și factorii de influență a veniturilor publice. 

Clasificarea veniturilor publice. Indicatorii de analiză a veniturilor publice.  

4. Impozitele. Conținutul impozitelor și trăsăturile acestora. Clasificarea impozitelor. 

Elementele tehnice ale impunerii. Așezarea și perceperea impozitului. 

5. Evidența activelor în contabilitatea publică. Contabilitatea activelor fixe.  Contabilitatea 

activelor circulante. Metode de amortizare și evaluare. 

6. Contabilitate datoriilor și a capitalurilor în contabilitatea instituțiilor publice. Datorii pe 

termen scurt. Datorii pe termen lung. Provizioane. Capitaluri. 

7. Situațiile financiare anuale în contabilitatea instituțiilor publice. Bilanțul. Contul de rezultat 

patrimonial. Situația modificărilor în structura activelor/ capitalurilor.  

8. Politica fiscală în Uniunea Europeană – priorități pentru următorii ani. Trenduri globale 

privind integrarea și cooperarea economică. Obiective generale. Impozitarea indirectă. 

Impozitarea directă. Evaziunea fiscală. Planificarea fiscală agresivă. 

9. Bugetul general al Uniunii Europene. Principii bugetare. Finanțarea bugetului anual al 

Uniunii. Domenii de finanțare. Bugetul bazat pe rezultate. 

10. Cadrul financiar multianual 2021 – 2027 și Instrumentul European de redresare / 

NextGenerationEU. Arhitectura generală a măsurilor de redresare economică a Uniunii 

europene ca urmare a crizei COVID. 

 

 

 

 

 



 
  

 

B. FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

Departamentul de Relații Publice 

 

Conferențiar universitar, poziția 21 din statul de funcţii, Psihosociologia publicităţii/Social 

psychology of advertising; Psihologie socială; Psihosociologia publicităţii; 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Potențialul aplicativ al psihosociologiei în cercetarea și practica publicității  

2. Efectul simplei expuneri asupra memorării mesajului publicitar 

3. Influența subliminală în publicitate: mit sau realitate? 

4. Persuasiunea publicitară: cercetări contemporane, factori ai reușitei și limite  

5. Formarea atitudinilor: condiționarea clasică și condiționarea operantă în publicitate 

6. Utilizarea tehnicilor de amorsare în publicitate 

7. Stimulii publicitari și efectul acestora asupra focalizării atenției 

8. Reprezentarea grupurilor vulnerabile în publicitate: strategii de combatere a stereotipurilor 

din publicitate  

9. Tendințe ale psihologie sociale contemporane: aspecte conceptuale și metodologice  

10. Potențialul aplicativ al psihosociologiei în diferite domenii ale vieții sociale 

11. Disonanța cognitivă: paradigme experimentale clasice și contemporane  

12. Relația atitudine-comportament: teme și aspecte metodologice contemporane în probarea 

relației atitudine-comportament 

13. Judecățile morale: perspectiva psihosociologiei   

14. Efectul de reflector în interacțiunile sociale  

15. Comportamentul uman în situații limite: perspectiva psihosociologiei 

 

Topics 

 

1. Harnessing Social Psychology for advertising research and practice 

2. Mere exposure effect and its effectiveness in advertising  

3. Subliminal advertising: myth or reality? 

4. Advertising Persuasion: research, effectiveness and limits 

5. Shaping attitudes: operant and classical conditioning through advertising  

6. The use of priming tactics in advertising  

7. Advertising incentives and their effect on focal attention 

8. The representation of vulnerable groups in advertising: strategies to counterattack advertising 

stereotypes  

9. Current trends in Social Psychology: concepts, application and research methodologies  

10. Application of Social Psychology in different fields of social life  

11. Cognitive dissonance: past and current experimental paradigms 

12. The relation between attitudes and behaviors: current topics and methodological issues in 

testing attitude-behavior hypothesis  

13. Moral judgments: the Social Psychology approach 

14. The spotlight effect in social interactions  

15. Human behavior in pressing social situations: a Social Psychology approach 



 
  

 

Conferențiar universitar, poziția 22 din statul de funcţii, Măsurarea în comunicare și relații 

publice; Social media listening; Gestionarea crizelor de imagine; 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Măsurarea impactului activităților de relații publice în mediul online – efecte nedorite ale 

utilizării social media metrics   

2. Monitorizarea social media și urmărirea conversațiilor din online: analiza mesajelor 

transmise de brandurile în contextul digital  

3. Monitorizarea social media  - instrumente de analiză cantitativă a datelor și gestionarea 

comunităților online  

4. Social media listening  - instrumente de analiză calitativă a datelor și evaluare a parametrilor 

de analiză  

5. Utilizarea analizei sentimentului ca instrument în gestionarea strategică a comunicării online  

6. Relația dintre arhitectura web și instrumentele de analiză automată a conversațiilor din social 

media  

7. Managementul reputației online prin intermediul mixului de canale media deținute, partajate, 

plătite și câștigate  

8. Prevenirea crizelor în social media prin monitorizarea conversațiilor  

9. Gestionarea crizelor de comunicare în social media cu ajutorul instrumentelor de media 

monitoring și media listening  

10. Utilizarea strategică instrumentelor de monitorizare media pentru analiza comunicării cu 

stakeholderi   

11. Arhitectura, avantajele și dezavantajele instrumentelor de social media listening 

12. Utilizarea învățării automate în colectarea și prelucrarea conversațiilor din social media  

13. Utilizarea strategică a relațiilor publice online pentru construirea autorității de brand  

14. Gestionarea comunităților online prin intermediul instrumentelor de monitorizare a social 

media  

15. Construirea încrederii în offline și urmărirea conversațiilor din online  

16. Analiza datelor referitoare la migrarea temelor de conversații între diferite canale și platforme 

online 

 

Topics 

 

1. Public relations measurement in online - the uses and shortcomings of social media metrics  

2. Social media monitoring and social media listening: an analysis of brand messages in the 

digital environment   

3. Social media monitoring – tools for assessing quantitative data and managing online 

communities  

4. Social media listening   - tools for processing qualitative data and assesing the relevance of  

social media metrics   

5. Using sentiment analysis as a tool for strategic communication  

6. Using web architecture to navigate the challenges of automatic analysis of social media 

conversations   

7. Online reputation management through paid, earned, shared, and owned media  

8. Preventing online crises through social media listening  



 
  

 

9. Crisis communication and management through social media listening tools and through 

media monitoring  

10. Strategic usage of social media monitoring in stakeholders’ communication   

11. The architecture, shortcomings and advantages of social media listening tools  

12. Using machine learning in collecting and interpreting social media conversations  

13. Building brad authority by the strategic usage of public relations online  

14. Online community management by social media monitoring tools   

15. Building trust in offline by following online conversations  

16. Data analysis of themes and topics followed across online platforms 

 

Departamentul de Comunicare 

Conferențiar universitar, poziția 21 din statul de funcţii, Media Ethics and Digital Literacy/Etică 

și educație digitală; Teoria comunicării; European identity. Theoretical approaches and empirical 

insights/ Identitatea europeană. Abordări teoretice şi perspective empirice; Istoria comunicării; 

 

Tematica examenului de promovare 

 

1. Mediul digital – riscuri și confidențialitate online 

2. “Cetățenia digitală” - promovarea comportamentului etic în mediul online 

3. Utilizarea excesivă a internetului și comodificarea sinelui - o perspectivă etică  

4. Adevăr și obiectivitate în era platformelor și actorilor online 

5. Implicarea și responsabilizarea comunității în era datelor și a persuasiunii personalizate 

6. Tradiții în studiul teoriei comunicării – o cartografiere a domeniului 

7. Comunicarea interpersonală: abordări și tendințe actuale 

8. Comunicarea de masă în era noilor media. Teorii ale comunicării de masă 

9. Utilizările și recompensele media digitale – tendințe recente și impact 

10. Filtre, identitate și rețele sociale: negocieri identitare într-o cultură a hiperconectivității 

11. A fi / A te simți european în viziunea cetățenilor europeni: perspective comparative 

12. Identitatea națională și apartenența europeană 

13. Dinamica opiniilor și a suportului public față de UE în România: euroentuziasm, 

euroscepticism și opinii indiferente 

14. Identitatea europeană în era internetului și a platformelor sociale. Mediile digitale și efectele 

lor asupra identificării tinerilor cu Europa 

15. Opinii și atitudini legate de UE în contexte de criză (pandemia de COVID-19, criza din 

Ucraina) 

16. Opinia publică în contextul ascensiunii platformelor digitale. Reconfigurarea rolului liderilor 

de opinie 

17. Imaginile din mintea noastră. Stereotipurile și rolul lor în formarea opiniei publice 

18. “Mediul este mesajul”. Redescoperindu-l pe McLuhan în era platformelor sociale 

19. Efectele maladiilor comunicaționale (dezinformare, malinformare, misinformare) asupra 

opiniei publice în ecosistemul mediatic actual 

20. De la comunicare la auto-comunicare. Existența digitală, sinele ideal și managementul 

identității în social media  

 

 



 
  

 

Topics 

1. Digital environment - risks and privacy online 

2. “Digital citizenship” - promoting ethical behaviour online 

3. Excessive internet use and the commodification of the self - an ethical perspective 

4. Truth and objectivity in the age of online platforms and actors 

5. Community engagement and empowerment in the age of data and personalised persuasion 

6. Traditions in the study of communication theory - mapping the field 

7. Interpersonal communication: current approaches and trends  

8. Mass communication in the new media age. Theories of mass communication 

9. Digital media uses and gratifications – recent trends and impact 

10. Filters, Identity and Social Networking Sites – identity negotiations in a culture of hyper-

connectivity 

11. Being/ Feeling European in European citizens’ view: comparative perspectives 

12. National identity and European belonging 

13. The dynamics of EU-related opinions and support in Romania: Euroenthusiasm, 

Euroscepticism and indifferent views towards the EU 

14. European identity in the age of Internet and social platforms. Digital media and their effects 

on youth’s identification with Europe 

15. EU-related opinions and attitudes in crisis contexts (COVID-19 pandemic, Ukraine crisis) 

16. Public opinion under the rise of digital platforms. Reshaping the role of opinion leaders 

17. Pictures in our heads. Stereotypes and their role in shaping public opinion 

18. “The medium is the message”. Rediscovering McLuhan in the age of social platforms 

19. The effects of communication disorders (disinformation, malinformation, misinformation) on 

public opinion in today’s media ecosystem 

20. From communication to self-communication. Digital existence, the ideal self and identity 

management in social media 

 

 

Conferențiar universitar, poziția 22 din statul de funcţii, Metode de cercetare în ştiinţele 

comunicării/Research methods in communication sciences; Mass-media şi societatea; Mass media şi 

societatea. Media emergente/Mass media and society. Emerging media; 

 

Tematica examenului de promovare 

 

1. Perspective și paradigme de cercetare în științele comunicării: asemănări și deosebiri  

2. Principii care stau la baza cercetării în ştiinţele comunicării. Etica în cercetare 

3. Elaborarea unei cercetări în științele comunicării: logică și design 

4. Formularea ipotezelor și a întrebărilor de cercetare. Exemple de bune practici  

5. Scale și niveluri de măsurare. Validitatea și fidelitatea în măsurare 

6. Metode și tehnici folosite în cercetarea cantitativă în domeniul științelor comunicării 

7. Metode și tehnici folosite în cercetarea calitativă în domeniul științelor comunicării 

8. Cercetarea prin metode mixte: o sinteză a stilurilor 

9. Metode și tehnici emergente de extragere și analiză a datelor online: data mining și sentiment 

analysis 

10. Elaborarea unui raport de cercetare – logică, structură, argumentare 



 
  

 

11. Paradigme teoretice cu privire la efectele media în era digitală: de la atotputernicia media la 

propaganda asistată de tehnologie 

12. Tehnici de persuasiune și instrumente de propagandă în era digitală: astroturfing și 

ampliganda 

13. Oportunități și provocări în noul ecosistem informațional. O abordare a efectelor în rândul 

consumatorilor de media 

14. Obiceiuri de consum informațional în era digitală: expunerea selectivă la știri și evitarea 

știrilor 

15. Agenda media și agenda publică în noul mediu informațional. Abordări clasice și ramificații 

recente ale teoriei agenda-setting – third-level agenda-setting și intermedia agenda-setting 

16. Social media și spirala tăcerii. Percepții asupra opiniei dominante în comunitățile online 

17. Moduri de comunicare în mediul online: de la libertatea de exprimare la discursul instigator 

la ură 

18. Polarizarea opiniei pe Internet. Rolul și importanța bulelor informaționale și a camerelor de 

rezonanță comunicațională 

19. Fenomenul dezinformării digitale: definiții, cauze și consecințe  

20. Gestionarea dezordinii informaționale. Legislație și cadre de reglementare privind 

contracararea informațiilor înșelătoare din mediul online  

 

Topics 

1. Research perspectives and paradigms in communication sciences: similarities and differences 

2. Basic principles of research in communication sciences. Research ethics 

3. Developing a research study in communication sciences: research logic and design 

4. Formulation of hypotheses and research questions. Examples of good practice 

5. Scales and levels of measurement. Validity and reliability of value measurements 

6. Methods and techniques used in quantitative research in communication sciences 

7. Methods and techniques used in qualitative research in communication sciences 

8. Mixed methods research: an overview of styles 

9. Emerging methods and techniques for extracting and analyzing online data: data mining and 

sentiment analysis 

10. Writing a research report – logic, structure, argumentation 

11. Theoretical paradigms on media effects in the digital age: from powerful media effects to 

computational propaganda 

12. Persuasion techniques and propaganda tools in the digital age: astroturfing and ampliganda 

13. Opportunities and challenges in the new information ecosystem. An approach to analyzing 

effects among media consumers 

14. Information consumption habits in the digital age: selective exposure to news and news 

avoidance 

15. Media and public agenda in the new information environment. Classic approaches and recent 

ramifications of the agenda-setting theory – third-level agenda-setting and intermedia 

agenda-setting 

16. Social media and the spiral of silence. Perceptions of majority opinion in online communities 

17. Ways of communication in the online environment: from freedom of expression to hate 

speech 

18. Opinion polarization on the Internet. The role and importance of filter bubbles and echo 



 
  

 

chambers 

19. The phenomenon of digital disinformation: definitions, causes and consequences 

20. How to manage information disorders. Legislation and regulatory frameworks for countering 

misleading information in the online environment 

 

C. FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 

 

Departamentul de Științe Politice și Studii Europene 

Conferențiar universitar, poziția 23 din statul de funcţii, Politica bunăstării sociale, Gendering 

illiberalism, Erodarea sistemelor democratice, Politici de dezvoltare în spațiul European, Gen, 

minorități și cetățenie, Egalitatea de gen în Uniunea Europeană; 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Gen, regres democratic și critica acestuia 

2. ’Ideologia de gen’, populismul și ideologiile de dreapta 

3. Tipuri de populism, anti-colonialism și mobilizare 

4. Tipuri de regimuri hibride și de autoritarism 

5. Principalele paradigme ale dezvoltării 

6. Abordări normative ale inechității. 

7. Noi abordări ale dezvoltării – problema schimbărilor climatice 

8. Dezinformare, fake-news, populism și demagogie 

9. Inechitatea economică și erodarea sistemelor democratice 

10. Teorii ale erodării sistemelor democratice 

11. Abordări conceptuale și comparative ale statului bunăstării 

12. Mizele reformei statului bunăstării și ale politicilor sociale 

13. Egalitatea de gen în UE 

14. Agenda de gen a UE 

15. Gen, cetățenie formală, cetățenie substanțială 

16. Sex, gen, orientare sexuală și cetățenie 

 

Topics 

1. Gender, democratic backsliding and its critique, 

2. “Gender ideology”, populism, right-wing ideology 

3. Varieties of populism, anti-colonialism and mobilization 

4. Types of hybrid regimes and varieties of authoritarianism 

5. Main paradigms of development 

6. Main approaches to inequality 

7. New approaches to development: climate change 

8. Disinformation, fake news, populism and demagogy 

9. Economic inequality and the erosion of democratic systems 

10. Theories of democratic erosion 

11. Conceptual and comparative approaches to welfare state 

12. Stakes of welfare state reform and social policies 

13. Gender equality in the EU 

14. Gender agenda in the EU 



 
  

 

15. Gender, formal and substantial citizenship 

16. Sex, gender, sexual orientation and citizenship 

 

Departamentul de Sociologie 

Conferențiar universitar, poziția 13 din statul de funcţii, Introducere în analiza pieței muncii din 

Uniunea Europeană, Statistică socială, Gândire critică și scriere academică, Sociologia grupurilor 

de interes, Metode de elaborare a lucrării de absolvire, Forme ale capitalismului; 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Analiza multivariată a datelor cantitative 

2. Proiectare a modelelor de cercetare experimentală 

3. Teoria formelor de capitalism si criticile ei 

4. Diferențe de politici de guvernanță corporativă din perspectiva formelor de capitalism 

5. Modele de relații de muncă și relații industriale 

6. Grupuri de interese, competiție politică și capital economic 

7. Grupuri de interese și relații tripartite 

8. Mișcări sociale, societate civilă și acțiune politică 

9. Relația stat-biserică din perspectiva teoriilor grupurilor de interese 

10. Analiza pieței muncii. Actori, procese, rezultate 

11. Actori pe piața muncii: angajatori, firme, organizații patronale 

12. Actori pe piața muncii: angajați, sindicate, negocieri collective 

 

Topics 

1. Multivariate analysis of quantitative data 

2. Design of experiments 

3. Varieties of capitalism theory and critics 

4. Differences in corporate governance policies in Varieties of capitalism 

5. Models of labour relations and industrial relations 

6. Interest groups, political competition and economic capital 

7. Interest groups and tripartite relations 

8. Social Movements. Civil Society and Political Action 

9. Church-state relations from the perspective of interest groups theories 

10. Labour market analysis. Actors, processes, outcomes 

11. Labour market actors: employers, firms, employers' organisations 

12. Labour market actors: employees, trade unions, collective bargaining 

 

Lector universitar, poziția 23 din statul de funcții, Metodologia cercetării sociologice, 

Postcomunismul românesc: Context și evoluții, Metode de cercetare calitativă în științele sociale, 

Concepte fundamentale in sociologie, Practică II master; 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Diversitatea capitalismului în Europa Centrală și de Est 

2. Statul bunăstării și politici sociale în Europa Centrală și de Est 

3. Analiza transformărilor sociale în postsocialism și triumful neoliberalismului în România 

4. Sărăcie și inegalitate în capitalismul românesc 



 
  

 

5. Societate, cultură și imaginația sociologică 

6. Structură socială și devianță 

7. Clasă, inegalitate și reproducere socială 

8. Teorii sociologice clasice și contemporane 

9. Metodologia și practica cercetării sociale 

10. Utilizarea datelor secundare în cercetarea socială 

11. Metode de cercetare calitativă 

12. Metode de cercetare cantitativă 

13. Analiza datelor calitative  

14. Analiza datelor cantitative 

 

 

Lector universitar, poziția 24 din statul de funcții, Metode de elaborare a lucrării de absolvire, 

Antropologie, Antropologia corpului, Seminar de cercetare aplicată, Curs operatori de teren. 

 

Tematica examenului de promovare 

1. Rolul etnografiei în înțelegerea societăților 

2. Imaginea socială și politică a rasei, etniei și națiunii 

3. Micro-perspective ale transformărilor urbane 

4. Istoria medicală, estetică și politică a corpurilor noastre 

5. Sportul ca fereastră spre înțelegerea fenomenelor sociale contemporane 

6. Globalizarea medicinei și a practicilor sănătății 

7. Narațiunile non-medicale ale bolii și sănătății 

8. Inegalități în construcția socială a sistemelor de sănătate 

9. Igienism, urbanism și sănătatea orașelor moderne 

10. Construirea proiectului cercetării sociologice 

11. Strategii de analiză a datelor cantitative și calitative  

12. Recenzia literaturii de specialitate – noțiuni de concepere și structurare a cadrului teoretic 

13. Istoria socială a vieții de zi cu zi în cartierele orașelor din România 

14. Strategii de aplicare a instrumentelor cercetării sociologice 

 



 
  

 

 

Comisii concursuri didactice 

A. FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

Departamentul de Economie și Politici Publice 

Lector universitar, poziția 17 din statul de funcţii, Politici de budget și fiscalitate în Uniunea 

Europeană, Administrarea finanțelor publice și a bugetului, Contabilitatea instituțiilor publice, 

Instrumente financiare ale guvernării, Audit și control financiar în Uniunea Europeană, Resurse 

strategice de finanțare ale sectorului public; 

 

Comisia examenului de promovare 

1. Conf.univ.dr. Teodora Bițoiu – SNSPA, președinte 

2. Conf.univ.dr. Adelina Dumitrescu-Peculea – SNSPA, membru 

3. Conf.univ.dr. Andrada Georgescu – SNSPA, membru 

4. Conf.univ.dr. Maria Costache – SNSPA, membru 

5. Lect.univ.dr. Cristina Nicolescu – SNSPA, membru 

6. Conf.univ.dr. Cătălin Dumitrică – SNSPA, membru supleant 

7.  Lect.univ.dr. Bogdan Berceanu – SNSPA, membru supleant 

8. Lect.univ.dr. Tatiana Cruceanu – SNSPA, secretar 

 

Comisia de contestații 

1. Conf.univ.dr. Diana Camelia Iancu – SNSPA, președinte  

2. Conf.univ.dr. Dragoș Dincă – SNSPA, membru 

3. Conf.univ.dr. Andrei Duțu – SNSPA, membru  

4. Lect.univ.dr. Andy Leoveanu – SNSPA, membru 

5. Lect.univ.dr. Gabriela Varia – SNSPA, membru 

6. Lect.univ.dr. Carmen Săvulescu – SNSPA, membru supleant 

7. Asist.univ.dr. Elena Marinică  - SNSPA, secretar 

 

B. FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

Departamentul de Relații Publice 

Conferențiar universitar, poziția 21 din statul de funcţii, Psihosociologia publicităţii/Social 

psychology of advertising; Psihologie socială; Psihosociologia publicităţii; 

 

Comisia examenului de promovare 

1. Prof. univ. dr. Diana Cismaru – SNSPA, președinte 

2. Prof. univ. dr. Gabriel Jderu – Universitatea din București, membru 

3. Conf. univ. dr. Mădălina Buga-Moraru – Universitatea din București, membru 

4. Conf.univ.dr. Silvia Branea - Universitatea din București, membru 

5. Conf. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu – SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Mălina Ciocea - SNSPA, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1. Conf. univ. dr. Loredana Vladu - SNSPA, președinte 



 
  

 

2. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - SNSPA, membru 

3. Conf. univ. dr. Denisa Oprea – SNSPA, membru 

4. Conf. univ. dr. Oana Ștefăniță – SNSPA, membru 

5. Conf. univ. dr. Flavia Durach – SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc - SNSPA, membru supleant 

 

Conferențiar universitar, poziția 22 din statul de funcţii, Măsurarea în comunicare și relații publice; 

Social media listening; Gestionarea crizelor de imagine; 

 

Comisia examenului de promovare 

1. Prof. univ. dr. Diana Cismaru – SNSPA, președinte 

2. Conf. univ. dr. Ioana Iancu - Universitatea Babeș-Bolyai, membru 

3. Conf. univ. dr. Delia Pop-Flanja - Universitatea Babeș-Bolyai, membru 

4. Conf. univ. dr. Mădălina Buga-Moraru – Universitatea din București, membru 

5. Conf. univ. dr. Loredana Ivan – SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Oana Ștefăniță - SNSPA, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1. Conf. univ. dr. Loredana Vladu - SNSPA, președinte 

2. Conf. univ. dr. Mălina Ciocea – SNSPA, membru 

3. Conf. univ. dr. Flavia Durach – SNSPA, membru 

4. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc - SNSPA, membru 

5. Conf. univ. dr. Denisa Oprea – SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - SNSPA, membru supleant 

 

Departamentul de Comunicare 

Conferențiar universitar, poziția 21 din statul de funcţii, Media Ethics and Digital Literacy/Etică și 

educație digitală; Teoria comunicării; European identity. Theoretical approaches and empirical 

insights/ Identitatea europeană. Abordări teoretice şi perspective empirice; Istoria comunicării; 

 

Comisia examenului de promovare 

1. Conf. univ. dr. Loredana Vladu - SNSPA, președinte 

2. Prof. univ. dr. Delia Cristina Balaban Bălaș - Universitatea Babeș-Bolyai, membru 

3. Prof.univ.dr. Georgeta Drulă - Universitatea din București, membru 

4. Conf. univ. dr. Ileana Cristina Rotaru - Universitatea de Vest din Timișoara, membru 

5. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Loredana Ivan – SNSPA, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1. Prof. univ. dr. Diana Cismaru – SNSPA, președinte 

2. Conf. univ. dr. Mălina Ciocea - SNSPA, membru 

3. Conf. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu - SNSPA, membru 

4. Conf. univ. dr. Oana Ștefăniță – SNSPA, membru 

5. Conf. univ. dr. Flavia Durach – SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc - SNSPA, membru supleant 



 
  

 

 

Conferențiar universitar, poziția 22 din statul de funcţii, Metode de cercetare în ştiinţele 

comunicării/Research methods in communication sciences; Mass-media şi societatea; Mass media şi 

societatea. Media emergente/Mass media and society. Emerging media; 

 

Comisia examenului de promovare 

1. Conf. univ. dr. Loredana Vladu - SNSPA, președinte 

2. Prof. univ. dr. Delia Cristina Balaban Bălaș - Universitatea Babeș-Bolyai, membru 

3. Prof.univ.dr. Georgeta Drulă - Universitatea din București, membru 

4. Conf. univ. dr. Ileana Cristina Rotaru - Universitatea de Vest din Timișoara, membru 

5. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Mălina Ciocea - SNSPA, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1. Prof. univ. dr. Diana Cismaru – SNSPA, președinte 

2. Conf. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu - SNSPA, membru 

3. Conf. univ. dr. Oana Ștefăniță – SNSPA, membru 

4. Conf. univ. dr. Flavia Durach – SNSPA, membru 

5. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc - SNSPA, membru 

6. Conf. univ. dr. Denisa Oprea – SNSPA, membru supleant 

 

C. FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE 

 

Departamentul de Științe Politice și Studii Europene 

Conferențiar universitar, poziția 23 din statul de funcţii, Politica bunăstării sociale, Gendering 

illiberalism, Erodarea sistemelor democratice, Politici de dezvoltare în spațiul European, Gen, 

minorități și cetățenie, Egalitatea de gen în Uniunea Europeană; 

 

Comisia examenului de promovare 

1. Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu – SNSPA, președinte 

2. Conf. Univ. Dr. Cătălina Roșca – SNSPA, membru 

3. Conf. Univ.. Dr. Oana Băluță – Universitatea București, membru 

4. Conf. Univ. Dr. Claudiu Tufiș – Universitatea București, membru 

5. Conf. Univ. Dr. Ionela Băluță – Universitatea București, membru 

6. Prof. Univ. Dr. Mihai Păunescu – SNSPA, București, membru supleant 

7. Asist. Univ. Dr. Andreea Gheba – SNSPA, București, secretar 

 

Comisia de contestații 

1) Conf. Univ. Dr. Mihai Ungureanu – SNSPA, președinte 

2) Prof. Univ. Dr. Liviu Rotman – SNSPA, membru 

3) Conf. Univ. Dr. Marius Precupețu – SNSPA, membru 

4) Conf. Univ. Dr. Crina Rădulescu – SNSPA, membru 

5) Conf. Univ. Dr. Arpad Todor – SNSPA, membru 

6) Conf. Univ. Diana Iancu – SNSPA, membru supleant 

7) Asist. Univ. Dr. Andreea Gheba – SNSPA, secretar 



 
  

 

 

Departamentul de Sociologie 

Conferențiar universitar, poziția 13 din statul de funcţii, Introducere în analiza pieței muncii din 

Uniunea Europeană, Statistică socială, Gândire critică și scriere academică, Sociologia grupurilor 

de interes, Metode de elaborare a lucrării de absolvire, Forme ale capitalismului; 

 

Comisia examenului de promovare 

1) Prof. univ. dr. Alfred Bulai – SNSPA, președinte 

2) Conf. univ. dr. Cătălin Stoica – SNSPA, membru 

3) Prof. univ. dr. Liviu Chelcea - Universitatea București, membru 

4) Cercetător gr. II Monica Șerban – ICCV, membru  

5) Cercetător gr. I Bogdan Voicu – ICCV, membru 

6) Conf. univ. dr. Andrei Gheorghiță - Universitatea Lucian Blaga, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1) Prof. univ. dr. Vlad Pasti - SNSPA, președinte 

2) Prof. univ. dr. Remus Anghel – SNSPA, membru 

3) Conf. univ. dr. Marius Pieleanu  – SNSPA, membru 

4) Prof. univ. dr. Andrei Țăranu – SNSPA, membru 

5) Prof. univ. dr. Cristian Pîrvulescu – SNSPA, membru 

 

Lector universitar, poziția 23 din statul de funcții, Metodologia cercetării sociologice, 

Postcomunismul românesc: Context și evoluții, Metode de cercetare calitativă în științele sociale, 

Concepte fundamentale in sociologie, Practică II master; 

 

Comisia examenului de promovare 

1) Prof. univ. dr. Alfred Bulai – SNSPA, președinte 

2) Prof. univ. dr. Vlad Pasti – SNSPA, membru 

3) Prof.univ. dr. Remus Anghel – SNSPA, membru 

4) Lect. univ. dr. Roxana Cuciumeanu – SNSPA, membru 

5) Lect. univ. dr.  Bogdan Bucur – SNSPA, membru 

6) Lector univ. dr. Radu Umbreș – SNSPA, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1) Prof. univ. dr. Mihai Păunescu – SNSPA, președinte 

2) Lect. univ. dr. Bogdan Iancu – SNSPA, membru 

3) Lect. univ. dr. Monica Stroe – SNSPA, membru 

4) Conf. univ. dr. Marius Pieleanu – SNSPA, membru 

5) Conf univ. dr. Marius Precupețu – SNSPA, membru 

 

Lector universitar, poziția 24 din statul de funcții, Metode de elaborare a lucrării de absolvire, 

Antropologie, Antropologia corpului, Seminar de cercetare aplicată, Curs operatori de teren. 

 

Comisia examenului de promovare 

1) Prof. univ. dr. Alfred Bulai – SNSPA, președinte 



 
  

 

2) Prof.univ. dr. Remus Anghel – SNSPA, membru  

3) Lector. univ. dr. Bogdan Iancu – SNSPA, membru 

4) Lector. univ. dr. Monica Stroe – SNSPA, membru 

5) Lector univ. dr. Radu Umbreș – SNSPA, membru 

6) Lect. univ. dr. Roxana Cuciumeanu – SNSPA, membru supleant 

 

Comisia de contestații 

1) Prof. univ. dr. Mihai Păunescu – SNSPA, președinte 

2) Conf. univ. dr. Marius Pieleanu – SNSPA, membru 

3) Conf. univ. dr. Marius Precupețu – SNSPA, membru 

4) Lect. univ. dr. Bogdan Bucur – SNSPA, membru 

5) Prof. univ. dr. Andrei Țăranu – SNSPA, membru 

 

 


