
ADMINISTRATIE PUBLICA ID 

PROGRAMARE EXAMENE SI RESTANTE  

 

 

12.06.2017 - 02.07.2017 

ANUL I  DATA ORA  SALA 

Drept pentru administraţia publică 17.06 12.00 III/2 

 18.06   

Economie politică 24.06 9.00 III/4 

Practica profesională 2 24.06 9.00 III/4-predare 

documentatie de practica 

Limba engleza 24.06 11.00 (scris) 

15.00 (examen 

oral) 

V/2 (examen scris) 

IV/3 (examen oral) 

 

Relaţii cu publicul şi elaborarea 

documentelor oficiale 

25.06 10.00 II/2 

Protecția mediului 01.07 10.00 III/2 

Sistem constituţional şi instituţii politice 

in Romania 

02.07 e-mail  Referat pe adresa 

curt@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos 

 

 

12.06.2017 - 02.07.2017 

ANUL II DATA ORA  SALA 

Urbanism si amenajarea teritoriului 17.06 10.00 II/2 

Management financiar 18.06 10.00 V/2 

Teorii organizaționale 24.06 10.00 III/2 

Sisteme administrative comparate 25.06 10.00 III/2 

Etica în administraţia publică 01.07 e-mail  Referat de transmis pe 

adresa 

liviu.radu@fspac.ro 

 

 

 

26.05.2017 - 11.06.2017 

ANUL III DATA ORA  SALA 

Managementul proiectelor 26.05  17.00 III/4 

Practică profesională 26.05  17.00 III/4 

Uniunea Europeana: mecanisme si instituţii 27.05 10.00 III/2 

Evaluarea programelor si performantelor 09.06 e-mail E-mail-referat de transmis la 

adresa 

raluca.antonie@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos 

Managementul conflictelor și tehnici de negociere 11.06 

 sau 

10.06 

12.00 

sau 

12.00 

V/2 

 

V/2 

 

 

mailto:curt@fspac.ro


 

RESTANTE PENTRU AN III SI PRELUNGIRE DE STUDII  

 

12.06.2017 - 18.06.2017 

 DATA ORA  SALA 

Drept pentru ap  29.05 / 17.06 11.30 / 12.00 IV/3 / III/2 

Economie politica 6.06/  15.06 10.00 /10.00 III/4  /   101 

Etica_ID 31.05 / 12.06 e-mail  Referat de transmis pe 

adresa liviu.radu@fspac.ro 

Evaluarea programelor si performantelor 18.06 E-MAIL  E-mail-referat de transmis 

la adresa 

raluca.antonie@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos 

Limba engleza  09.06/12.06 16.00/ 10.00 II/1 (examen scris si oral) 

IV/3 (examen scris si oral) 

Management Financiar 10.06/18.06 10.00/ 10.00 III/4/  V/2 

Managementul conflictelor și tehnici de 

negociere 

16.06 14.00 III/4 

Managementul proiectelor 12.06 12.00 101 

Practică profesională 12.06 12.00 101 

Protectia mediului 7.06 / 14.06 16.00 / 12.00 IV/1 / 101 

Relatii cu publicul  30.05 8.00 V/2 

Sistem constitutional 09.06/15.06 e-mail Referat pe adresa 

curt@fspac.ro 

Vezi detalii mai jos 

Sisteme administrative comparate 30.05  /12.06  16.00 / 16.00 II/1 / 101 

Teorii organizationale 9.06 / 14.06 14.00 / 14.00 IV/1 / 101 

Uniunea Europeana: 14.06 12.00 101 

Urbanism si amenajarea teritoriului  29.05/ 17.06 14.00 / 10.00 302 / II/2 

 

PROIECT FINAL – EVALUAREA PROGRAMELOR SI PERFORMANTELOR 

mailto:curt@fspac.ro


Urmatorul proiect trebuie pregatit pentru evaluarea finala la cursul de evaluare a 

programelor. Este un proiect pe care trebuie sa il realizati individual si sa il predati 

in data stabilita la ultima intâlnire din acest semestru. 

Structura proiectului: 

Pornind de la un program sau proiect, realizati designul unei evaluari, având in vedere 

urmatoarele etape: 

1. descrierea programului ales (referindu-va la scop, obiective, activitati, actori 

implicati, grup tinta, calendar, rezultate, resurse, efecte multiplicatoare) 

2. mentionarea tipului de evaluare pe care il implementati in cadrul 

programului ales – argumentati utilitatea lui in cazul proiectului ales vis-a-vis de beneficiarii 

evaluarii, scopul evaluarii, tipul programului. 

3. identificarea metodei sau metodelor de evaluare care ar trebui utilizate 

4. explicarea motivelor pentru care optati pentru respectivele metode de 

evaluare, aratând avantajele si dezavantajele metodelor alese, cu referire la 

programul evaluat. 

5. mentionarea indicatorilor care ar trebui utilizati pentru monitorizare si 

realizarea evaluarii– argumentati utilitatea lor 

6. mentionarea metodelor de colectare si analiza a datelor care ar trebui 

utilizate pentru a aduna suficiente informatii legate de indicatori –argumentati alegerea lor 

7. calendarul evaluarii programului-prezentati succinct si orientativ de cât timp aveti nevoie 

pentru a realize fiecare etapa a evaluarii. 

8. notarea elementelor care ar trebui incluse in raportul de evaluare a 

programului referindu-va si la modul de prezentare al acestora- prezentati pe scurt aceste 

elemente. 

Sistem constitutional  

O lucrare de cercetare, pe una din temele prezentate in suportul de curs, cu o parte teoretica-revizuirea 
literaturii si o parte practica - studiu de caz, analiza document, comparatie, intre 8-12 pagini, Times New 
Roman, 1,5 randuri, sistem de citare Harvard, bibliografie finala. 
N.B. Plagiatul se sanctioneaza cu exmatricularea! 
 
Cynthia Curt  

 



 

 

Studentii de la ID, in situatii speciale, pot participa la examene impreuna cu studentii de la zi, 

doar la a doua data de examinare comunicata studentilor de la zi. Nu uitati sa precizati faptul 

ca sunteti studenti la ID.   

 


