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Disciplina Data Ora

Gen, minorități și cetățenie în context global - MPGM AN II -  evaluare continua 

Management financiar -  (MMG AN I, AN II) -  C. Huidumac - evaluare continua

Seminar de cercetare aplicata MA II, MSVS II - Evaluare continua

Sociologia guvernării - A. Bulai. Se va intra pe platforma facultății, e.politice.ro, la cursul de Sociologia 

guvernării. În săptămâna 25 aprilie - 1 mai este un document cu condițiile examinării. Lucrarea se va 

încărca în secțiunea teme conform datelor afișate în cadrul secțiunii. 

Arta si Ideologie (MSP, anul II) - evaluare continua

Politici de dezvoltare (Anul II MPGM, Anii I și II MSMDD) - Alina Dragolea; evaluare continuă

Forme ale Capitalismului - Aurelian Muntean                                                                  Studentii 

trebuie sa redacteze o lucrare pe care o vor trimite pe email muntean@politice.ro pana pe 5 iunie 2020.

Studentii care nu au participat la curs sau au restante sunt rugati sa ma contacteze pe email cel tarziu 

pana pe data de 29 mai.

Relatii de Munca Comparate  - Aurelian Muntean                                                                  Studentii 

trebuie sa redacteze o lucrare pe care o vor trimite pe email muntean@politice.ro pana pe 5 iunie 2020.

Studentii care nu au participat la curs sau au restante sunt rugati sa ma contacteze pe email cel tarziu 

pana pe data de 29 mai.

Gen, minorități și reprezentare politică, MPGM AN I

Examinare: portofoliu al activității de pe parcursul semestrului. Portofoliul care conține prezentări, 

exerciții, eseuri, analize va fi trimis la adresa de email oana.baluta@fjsc.ro
30.05.2020

Migrație și muncă MSM anul II - Monica Șerban.                                                                     Atașam 

mesajului o scurtă prezentare a modalității de examinare pentru studenții anului în curs (documentul 

01.Studii de munca_Migratie si munca_EXAMEN.docx) .

30.05.2020

Metode de Cercetare (MMG, AN I) - Marius Precupetu                                                                   

Obtinerea creditelor si a notei finale pentru Metode de Cercetare se va face in urma evaluarii unui

proiect de cercetare pe o tema la libera alegere, postat online de catre fiecare masterand in

sectiunea corespunzatoare ("Proiect cercetare Metode MasterManagGuvernare").

Preconditia examinarii finale este de a realiza si posta pe platforma moodle:

Tema Note de lectura Putnam Ch3 Measuring Institutional PerformanceAssignment (vezi

saptamana 6_12 aprilie)

Termenul-limita de postare a proiectului de cercetare final este 31 mai orele 23:59.                         

Contact:  prin intermediul platformei si pe email  marius.precupetu@snspa.ro  pentru lamuriri 

suplimentare. 

31.05.2020 23.59

EXAMENE MASTER - sesiune vara
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Politici și strategii anticorupție MSADOS AN I, MGS - AN II                                                            

Termenul pentru depunerea lucrarilor este 2 iunie
02.06.2020

Guvernare si Alegeri Publice - MPPIE, MMG 02.06.2020 14.00

Organizatii Publice, Conditionalitate si Politizare - MSP 02.06.2020 15.00

Managementul Proiectului - MTAP 02.06.2020 14.00

Evaluarea psighologică în cazul comportamentelor deviante - C. Roșca - Sociologie aplicată: 

Devianță și ordine sociala anul 2, Lucrare scrisă trasmisă via email + examen tip grilă pe platforma 

online classmaker.com; Aceeași modalitate de evaluare și pentru restanțierii de anul 2 (înrolați anterior 

pe platforma Moodle la acest curs)

03.06.2019 18.00

Politici ale Uniunii Europene (MSP AN II, MPPIE ANI) si Policies of the European Union (MPSE 

AN I): 3 iunie 2020, pana la ora 17:00, de trimis POSITION PAPER pe emailul titularului de curs 

(dciancu@administratiepublica.eu). Informații despre temele pentru position paper sunt disponibile 

pe www.apcampus.ro (pentru datele de autentificare, rog luati legatura cu titularul de curs).

03.06.2020

Cultura Materiala – MA, MSVS 5 iunie predare eseuri 05.06.2020

Metode și tehnici pentru elaborare a lucrării de absolvire (MPGM SI MSR) : 4 iunie, încărcarea pe 

platformă a materialului solicitat.
04.06.2020

Antropologie economica (Master Antropologie, Anul I) - C. Stoica                                       Examenul 

va fi scris, online.
04.06.2020 14:00-16:00

Sociologie juridică / Aspecte juridice ale funcționării administrației publice (Bogdan Bucur) (MGS, 

anul 1; MSADOS, anul 2): evaluare continua (potrivit criteriile anunțate și cunoscute) cu predarea 

electronică a referatelor (de către masteranzii care îndeplinesc criteriile de participare și implicare) către 

coordonatoarea desemnată cel mai târziu până la data de 5 iunie. Coordonatoarea deasemnată le va 

centraliza și mi le va remite electronic în aceeași zi.

05.06.2020

Metode și tehnici pentru elaborarea lucrării de absolvire ( Bogdan Bucur) (MGS, anul 2): predarea 

electronică a unei sinteze din teza de disertație masterală (care va conține în mod obligatoriu 

următoarele patru elemente: 1. pagina de gardă, 2. cuprinsul, 3. introducerea, 4. bibliografia) către 

coordonatoarea desemnată cel mai târziu până la data de 5 iunie. Coordonatoarea deasemnată le va 

centraliza și mi le va remite electronic în aceeași zi.

05.06.2020

Antropologia si sociologia muncii – MSM  8 iunie predare eseu si recenzie 08.06.2020

Managementul Resurselor Umane - MSM AN I, MMG AN I -                                                          

Examen tip grilă pe platforma online classmaker.com                                                                     

Aceeași modalitate de evaluare și pentru restanțierii de anul 2 (înrolați anterior pe platforma Moodle la 

acest curs)

10.06.2020 18.00

Metodologia și practica cercetării sociale - MPGM I, Sebastian Țoc;  Cel tarziu pana la ora 23:59 se 

incarca pe platforma e.politice o lucrare academica. Valabil si pentru cei din anul 2 care au restante.

10.06.2020



MASTERAT 

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARA

Politici Intersecționale ( MPGM I ) - NU EXISTĂ EXAMEN. Evaluarea s-a realizat continuu, începând 

din martie, prin teme săptămânale și alte tipuri de activități colaborative organizate pe 

platforma e.politice.ro. Există o temă finală ce va trebui să fie realizată până al 15 iunie în completarea 

punctajelor existente.

Selecția elitelor politice în Europa (MPSE AN I) - Laurențiu Ștefan 11.06.2020 17.00

Evaluarea politicilor si programelor publice, MPPIE, AN 1 , MTAP

12 iunie (examenul curent + restante)

Studenții vor aborda, la alegere, una dintre temele de mai jos. Lucrarea va fi redactată cu Times New 

Roman, corp de 12, la un rând și jumătate și va avea 8-10 pagini. Formatul documentului trebuie să fie 

.doc sau .docx.

a. Considerați că viziunea ontologică asupra evaluandului are implicații metodologice? Argumentați.

b. Identificați elemente ideologice în evaluare? Argumentați.

c. Cum vedeți relația evaluare – decizie politică?

d. Abordare universalistă sau contingetă în selectarea modelului de evaluare? Argumentați.

e. Prezentați comparativ problematica obiectivității în evaluare și expuneți propria poziție.

f. Cum ați aborda problema conflictului de valori în cadrul procesului de evaluare? În expunere, faceți 

trimitere la abordările specifice teoriei evaluării.

g. Care ar fi elementele pe care le-ați lua în calcul în selectarea modelului de evaluare?

h. Cum ați așeza evaluarea în cadrul procesului de guvernare?

i. Poate aduce evaluarea beneficii societății? Dați exemple și comentați pe marginea dificultăților 

conectării rezultatelor evaluării cu viața reală.

j. Plecând de la tipul de informații pe care evaluarea își propune să le producă (conform „generațiilor de 

evaluare”), dezvoltați asupra limitelor procesului de evaluare.

Studentii de anul 1 trebuie sa posteze tema pe moodle, in cadrul cursului.  La nota obtinuta pe lucrare, 

se vor adauga punctele obtinute la temele trimise in timpul semestrului.

Cei care sustin restanta sunt rugati sa trimita lucrarea pe adresa cerkezmirela@gmail.com

12.06.2020

Imagine patrimoniala si branding MSVS II - predări pe mail la monica.stroe@politice.ro, conform 

silabusului.
12.06.2020

Antropologia alimentatiei MA II - predări pe mail la monica.stroe@politice.ro, conform silabusului.
12.06.2020

Politici și discursuri muzeale - MSVS Anul I-(transmitere lucrari pe email). 14.06.2020

Cultura devianței în penitenciare An I MSADOS - Gheorghe Florian 15.06.2020

Dezvoltarea durabilă și politicile Uniunii Europene( MSMDD AN I ) - evaluare continua   Termenul 

limita de transmitere a raspunsurilor este 18 iunie 2020, ora 23.59
18.06.2020

Metode elaborare a lucrarii de absolvire MA II, MSVS II - Evaluare continua,  predări pe mail la 

monica.stroe@politice.ro, conform silabusului.
18.06.2020

Imagologie, anul I, MSR- Ciprian Tudor                                                                                Deadline-ul 

pentru urcarea de catre masteranzi a lucrarii (eseu final - scris) pe platforma moodle in folderul 

assignment intitulat "eseu final" este  20.06.2020.                                                                       Dupa 

aceasta data masteranzii nu vor mai putea incarca lucrari.

20.06.2020

http://e.politice.ro/
http://e.politice.ro/
http://e.politice.ro/
http://e.politice.ro/
http://e.politice.ro/
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Egalitatea de gen in UE - MPGM AN II - Lucrare academică cu tema Analiză SWOT a conceptului de 

gender mainstreaming pentru contextul românesc, 4-6 pagini, Times New Roman, 12, 1,5 spatiu între 

rânduri.

Gen, minorități și cetățenie în context global - Reflecții asupra cetățeniei trăite – redactați un eseu de 

maxim 6 pagini în care să prezentați critic felul în care vă trăiți viața de cetățean/cetățeană folosind 

cuvintele: clasă, rasă, vârstă, orientare sexuală, participare civică, participare politică, societate civilă, 

drepturi, obligații, stat, comunitate, tradiții, piață, gen, bărbați, femei, dizabilitate, liberalism, 

multiculuralism, queer – 6 puncte.

Metode de Cercetare (MMG AN I) -  Marius Precupetu                                                               Este 

necesara inscrierea pe platforma de invatare online - noul moodle: https://e.politice.ro/

Pe noua platforma se gasesc cursurile, cu suporturi de curs, anunturi/cerinte examinare (valabile si

pentru restante/re-examinari). Practic, este nevoie ca fiecare student sa elaboreze o lucrare finala

care va fi notata ( proiect de cercetare)

Practică MPGM -  contactare titulară Alina Dragolea (alina.dragolea@politice.ro).

Arta si Ideologie (MSP, anul II)

Intre 1-5 iunie contactati pe mail pe Catalin Partenie (cdpartenie@politice.ro)

Antropologie economica (Master Antropologie, Anul I) - C. Stoica                                     Examenul va 

fi scris, online. Conditii pentru sustinerea sa: Pina pe data de 1 iunie ora 17:00, restantierii trebuie sa 

trimita titularului de curs (Catalin Augustin Stoica) pe adresa astoica@politice.ro un mesaj in care sa 

precizeze numele si anul. Examenul se va desfasura online sub forma unui test. Studentii vor primi un 

mesaj pe email cu un link catre examen. Nu vor putea da restanta decit acei studenti care m-au 

contactat pina in 1 iunie si mi-au comunicat datele lor, inclusiv adresa de email.

04.06.2020 14:00-16:00

Management financiar -  (MMG AN I, AN II) -  C. Huidumac - examen online 05.06.2020

Team-building şi metoda studiului de caz-  MMG AN II -  lucrarile sunt asteptate pe e-mail  

viviana.anghel@yahoo.com pana pe 8 iunie. 
08.06.2020

Probleme cheie in management si organizatii                                                                    Pentru 

participarea la examen, studentii vor trebui sa trimita pana in preziua examenului (prima sau, respectiv, a 

doua data de restanta), pe adresa ghancean@gmail.com  (Conf. Univ. Dr. Marian-Gabriel Hancean) 

datele referitoare la adresa de email pe care o vor folosi pentru a participa la examen. Adresele vor fi 

folosite pentru a crea un canal special de examen pe platforma Microsoft Teams (instalarea si utilizarea 

platformei sunt gratuite si intuitive; si nu sunt conditionate de numarul de studenti prezenti online 

simultan). Pentru rezolvarea oricaror probleme tehnice de conectare la canalul Microsoft Teams, este 

recomandat ca studentii sa se conecteze la internet si sa semnaleze acest lucru, pe adresa 

ghancean@gmail.com cu 30 de minute inainte de examen. In timpul examenului, studentii trebuie sa 

foloseasca optiunea share-screen (sa interactioneze cu cadrul didactic participant la examen prin apel 

video). Studentii care detin un nivel scazut de tastare pe minut, pentru a nu fi dezavantajati, au 

posibilitatea de a redacta in scris (pe hartie) rezolvarea subiectelor. Rezolvarea poate fi trimisa sub 

forma de poza cu telefonul mobil, dupa expirarea timpului de examen, pe adresa ghancean@gmail.com 

sau rezolvarea subiectelor poate fi sustinuta oral in cadrul canalului de pe Microsoft Teams, dupa 

expirarea timpului de examen.                                     

09.06.2020 18:00

Restanțe
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Politici publice si organizatiile private non-profit                                                                 Pentru 

participarea la examen, studentii vor trebui sa trimita pana in preziua examenului (prima sau, respectiv, a 

doua data de restanta), pe adresa ghancean@gmail.com  (Conf. Univ. Dr. Marian-Gabriel Hancean) 

datele referitoare la adresa de email pe care o vor folosi pentru a participa la examen. Adresele vor fi 

folosite pentru a crea un canal special de examen pe platforma Microsoft Teams (instalarea si utilizarea 

platformei sunt gratuite si intuitive; si nu sunt conditionate de numarul de studenti prezenti online 

simultan). Pentru rezolvarea oricaror probleme tehnice de conectare la canalul Microsoft Teams, este 

recomandat ca studentii sa se conecteze la internet si sa semnaleze acest lucru, pe adresa 

ghancean@gmail.com cu 30 de minute inainte de examen. In timpul examenului, studentii trebuie sa 

foloseasca optiunea share-screen (sa interactioneze cu cadrul didactic participant la examen prin apel 

video). Studentii care detin un nivel scazut de tastare pe minut, pentru a nu fi dezavantajati, au 

posibilitatea de a redacta in scris (pe hartie) rezolvarea subiectelor. Rezolvarea poate fi trimisa sub 

forma de poza cu telefonul mobil, dupa expirarea timpului de examen, pe adresa ghancean@gmail.com 

sau rezolvarea subiectelor poate fi sustinuta oral in cadrul canalului de pe Microsoft Teams, dupa 

expirarea timpului de examen.           

09.06.2020 19:00

Stratificare si mobilitate sociala (Master, anul I, MSM si MPSE). Examenul va fi scris, online. Conditii 

pentru sustinerea sa: Pina pe data de 5 iunie ora 17:00, restantierii trebuie sa trimita titularului de curs 

(Catalin Augustin Stoica) pe adresa astoica@politice.ro un mesaj in care sa precizeze numele si anul. 

Examenul se va desfasura online sub forma unui test. Studentii vor primi un mesaj pe email cu un link 

catre examen. Nu vor putea da restanta decit acei studenti care m-au contactat pina in 5 iunie si mi-au 

comunicat datele lor, inclusiv adresa de email.

09.06.2020 16:00-18:00

Etică și Politică a Mediului(Environmental Ethics and Politics) MSMDD AN II -  se poate trimite 

pînă pe 11 iunie o lucrare pentru restanta din anul I
11.06.2020

Stat și religie. Abordări etice și politice (MPGM AN II) -  se poate trimite pînă pe 11 iunie o lucrare 

pentru restanta din anul I
11.06.2020

Politici de personal si comportament organizational - MMG AN II, SEM 1                                          

Tema lucrarii:

Sub tema generala ”provocari actuale ale pietei muncii”, redactati o lucrare in care (pe baza literaturii 

stiintifice, a cercetarii de birou referitoare la anumite trenduri) sa argumentati cum va arata piata muncii 

pe viitor, sub aspectul abordat in lucrare. Exemple posibile:

- diferente intre generatii cu privire la munca, planuri de viata care afecteaza munca,

- migratie,

- egalitatea de sanse intre femei si barbati (si nu numai, ar fi interesant de vazut si mobilitatea sociala),

- inlocuirea fortei de munca umana cu roboti, tehnologie IT. ce munci dispar? ce munci apar?

- COVID-19: ce schimbari vom vedea pe piata muncii dupa. Aici ar fi de discutat si ce anume impiedica 

in trecut manifestarea trendurilor observate in prezent, dar si posibilele aspecte negative ale viitoarelor 

trenduri

Lucrarea se trimite pe email la cerkezmirela@gmail.com

12.06.2020

Analiza politicilor publice ( Doar restantierii an II Master)                                                              

Studentii trebuie sa realizeze o lucrare academica pe una dintre temele abordate la curs. Lucrarea 

trebuie sa aiba 8-10 pagini, redactata cu Times New Roman, corp de 12, la 1,5 randuri. Format .doc, 

.docx sau .pdf.

Lucrarea se transmite la adresa cerkezmirela@gmail.com

12.06.2020

Economie sociala si antreprenoriat, MMG, anul 1                                                                                

12 iunie (examenul curent + restantierii din anii anteriori)

Utilizand „Ghidul managerului de intreprindere sociala”, Institutul de Economie Sociala, Bucuresti, 2012, 

capitolele 2-5, dezvoltati o propunere de afacere de tip social.

Studentii anului 1 trebuie sa posteze pe moodle (in cadrul cursului, in spatiul dedicat), in format .doc, 

.docx sau .pdf

Studentii care sustin acest examen ca restanta sunt rugati sa transmita lucrarea pe adresa 

sacerkez@gmail.com                                                         

12.06.2020
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Practica Observatiei MA, MSVS AN II 12.06.2020

Antropologie Vizuala    MA, MSVS AN II predare material vizual & recenzie 15.06.2020

Migrație și muncă MSM anul II - Monica Șerban.                                                                     Atașam 

mesajului o scurtă prezentare a modalității de examinare pentru studenții restanțieri (documentul 

02.Studii de munca_Migratie si munca_RESTANTA.docx)

15.06.2020

Cultura Materiala- MA, MSVS – restanta 15 iunie predare eseuri 15.06.2020

Politici și strategii anticorupție MSADOS AN I, MGS - AN II - termenul pentru depunerea lucrarilor 

este 15 iunie
15.06.2020

Paradigme ale sociologiei  (MSADOS  AN II) -  lucrare scrisa trimisa pe email la 

adresele vpasti@yahoo.com si sebastian.toc@politice.ro. Aceleasi reguli pentru elaborarea lucrarilor ca 

in sesiunea din iarna. Termen limita 15 iunie
15.06.2020

Sociologie electorala - A. Bulai                                                                                           Examenul se 

va da pe Zoom. 

Vor intra doar studenții cu restanță aflați an terminal. Cei care vor susține examenul de restanță 

sunt rugați să trimită un mail de confirmare pe corina.benga@politice.ro cu subiectul „Restanță 

Sociologie electorală” pentru a se putea crea sesiunea de Zoom.

15.06.2020 14.00

Sociologia tranzitiei  (MSP AN II )  - lucrare scrisa trimisa pe email la 

adresele vpasti@yahoo.com si sebastian.toc@politice.ro. Aceleasi reguli pentru elaborarea lucrarilor ca 

in sesiunea din iarna. Termen limita 15 iunie
15.06.2020

Educație pentru egalitate de șanse - D. Ștefănescu, Restante AN II MPGM 15.06.2020 12.00

Politici ale Uniunii Europene (MSP II): 16 iunie 2020, pana la ora 17:00, de trimis POSITION PAPER 

pe emailul titularului de curs (dciancu@administratiepublica.eu). Informații despre temele pentru position 

paper sunt disponibile pe www.apcampus.ro (pentru datele de autentificare, rog luati legatura cu titularul 

de curs).

16.06.2020

Teorii politice feministe (curs făcut cu dna prof.univ.dr. Mihaela Miroiu), 

Examenul va consta într-un eseu argumentativ dezvoltat în baza unor cerințe furnizate studenților prin 

email. Studenții care au restanță, să trimită un email la adresa oana.baluta@fjsc.ro în perioada 30 mai – 

4 iunie.

16.06.2020

Comunicare și campanii politice, MSP AN II

Examenul va consta într-un eseu argumentativ dezvoltat în baza unor cerințe furnizate studenților prin 

email. Studenții care au restanță, să trimită un email la adresa oana.baluta@fjsc.ro în perioada 30 mai – 

4 iunie.

16.06.2020

Gen, minorități și reprezentare politică, MPGM AN II

Examenul va consta într-un eseu argumentativ dezvoltat în baza unor cerințe furnizate studenților prin 

email. Studenții care au restanță, să trimită un email la adresa oana.baluta@fjsc.ro în perioada 30 mai – 

4 iunie.

16.06.2020

Guvernanța și management public (MSR AN II): 16 iunie 2020, pana la ora 17:00, de trimis 

LUCRAREA ȘTIINȚIFICĂ pe emailul titularului de curs (dciancu@administratiepublica.eu). Informații 

despre temele pentru position paper sunt disponibile pe www.apcampus.ro (pentru datele de 

autentificare, rog luati legatura cu titularul de curs).

16.06.2020

Teoria relaţiilor şi organizaţiilor internaţionale(TROI) - MSP AN II, MMG AN II,                            Va 

fi un colocviu bazat pe eseuri ce imi vor fi trimise pe  adresa liliana.popescu@politice.ro pana in 15 iunie 

ora 10 a.m.  Studenti  vor fi asteptati in webminar in intervalul orar 13-14. Regasiti atasat detaliile de 

conectare si subiectele eseurilor din care studentii vor alege unul pentru eseu. Eseul va avea 4000 de 

cuvinte plus bibliografie. Fiecare student poate alege un subiect. Plagiatul se penalizeaza conform 

prevederilor in vigoare. 

17.06.2020 13.00-14.00
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Metode de cercetare calitativă în științele sociale - A. Bulai                                                   Se va 

transmite o lucrare pe mail conform cerințelor care au existat la curs. Lucrarea se transmite pe adresa 

de mail corina.benga@politice.ro până la data de 17 iunie, ora 20:00 cu subiectul „Restanță Metode 

calitative”. Orice lucrare transmisă anterior datei și orei stabilite nu se va lua în considerare. 

17.06.2020 20.00

Organizatii Publice, Conditionalitate si Politizare - MSP AN II Mihai Ungureanu                                      

Position paper de 2 pagini avand urmatoarea structura: 1) literatura de specialitate rezumata in 

maximum o pagina 2) Un argument criticat sau sustinut pe maximum o pagina. Se va folosi exclusiv 

literatura de specialitate indicata la curs si seminar - nu voi nota lucrarile care folosesc alte bibliografii. 

Lucrarile vor fi trimise pana pe 22 iunie ora 10.00 (dimineata) pe adresa mihai.ungureanu@politice.ro 

.Se va confirma primirea.

22.06.2020 10.00

Managementul Proiectului - MTAP -   Mihai Ungureanu                                                                                

Structura logică a unui proiect continand: obiectiv general, obiective specifice, activitati, rezultate, grup 

tinta. Maximum 5 pagini, minimmum 3. Lucrarile vor fi trimise pana pe 22 iunie ora 10.00 (dimineata) pe 

adresa mihai.ungureanu@politice.ro .Se va confirma primirea.

22.06.2020 10.00

Guvernare si Alegeri Publice - MMG AN II Mihai Ungureanu                                                     Position 

paper de 2 pagini avand urmatoarea structura: 1) literatura de specialitate rezumata in maximum o 

pagina 2) Un argument criticat sau sustinut pe maximum o pagina. Se va folosi exclusiv literatura de 

specialitate indicata la curs si seminar - nu se vor nota lucrarile care folosesc alte bibliografii. Lucrarile 

vor fi trimise pana pe 22 iunie ora 10.00 (dimineata) pe adresa mihai.ungureanu@politice.ro .Se va 

confirma primirea.

22.06.2020 10.00

Politici de dezvoltare  - Alina Dragolea; transmiterea lucrărilor prin email până pe 22 iunie. Pentru 

obținerea subiectelor vă rog să contactați titulara cursului Alina Dragolea (alina.dragolea@politice.ro) 

precizând: nume, grupa și anul sau promoția.

22.06.2020


