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Fi a disciplineiș
1. Date despre program
1.1 Instituţia de 
învăţământ superior

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie
1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană
1.4 Domeniul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Leadership si Comunicare in Organizatii 
Internationale

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea 
disciplinei

Managementul politicii externe în secolul XXI

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr.  abil. Mihai Teodor NICOARĂ
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. abil. Mihai Teodor NICOARĂ 
2.4 Anul de 
studiu

1 2.5 
Semestrul

2 2.6. Tipul de 
evaluare

C 2.7 Regimul 
disciplinei

DPD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

42 3.5. Din care: curs 28 3.6. seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp:  ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28
Tutoriat 28
Examinări 2
Alte activităţi: .................. -
3.7 Total ore studiu individual 84
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a 
cursului

 Nu este cazul



5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

 Nu este cazul
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 6. Competenţele specifice acumulate
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 C6.2 Explicarea mecanismelor decizionale din cadrul institu iilor ț
europene i organiza iilor interna ionale;ș ț ț

 C6. 1 Identificarea principiilor func ionarii institu iilor europene i ț ț ș
a organiza iilor interna ionale;ț ț

 C6. 3 Aplicarea cuno tin elor în circumstan e organiza ionale date; ș ț ț ț
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 CT3 Autoevaluarea obicetivă a nevoii de formare profesională in 
scopul inser iei i adaptabilită ii pie ei muncii.ț ș ț ț

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

- întelegerea mecanismelor decizionale in politica externă.

7.2 Obiectivele specifice - Dezvoltarea abilitatilor de analiza a strategiilor de politica externă
- In elegerea func iilor politicii externe a statelor.ț ț

8. Conţinut
8.1 Curs Metode de

predare
Observaţii

1. Politica externă. Decizie si management în politica externă. Prelegere

2,Teoria procesului decizional. Modele de luare a deciziilor
Groupthink („gruparea gândirii”).
 

Prelegere

3. Managementul crizelor în politica externă.
 

Prelegere

 4. Războaiele i managementul politicilor externe.  ș  Prelegere

5. Politică externă i diploma ie (I).ș ț  Prelegere 

6. Politică externă i diploma ie (II).ș ț Prelegere 

7.Diploma ia parlamentară. Impactul diploma iei publice în ț ț
formularea politicii externe.

 Prelegere

8. Politica externă i de securitate  comună  a Uniunii Europene ș  Prelegere



(I).

9. Politica externă i de securitate  comună a Uniunii Europene ș
(II).
  
  

 Prelegere

10. Institu iile care manageriază politica externă a României.ț  Prelegere

11.Politica externă, politică de consens naţional. Orientarea 
conceptuală şi de principiu a politicii externe romîne ti. ș
Managementul integrat al politicii externe româneşti.

 Prelegere

12. Politica externă i redistribuirea puterii globale. Impactul ș
factorului religios asupra politicii externe.

 Prelegere

13. Statele Unite ale Americii.
 

 Prelegere

14. Federa ia Rusă. ț Prelegere 

Bibliografie:
C. Gh. Balaban, Politica externă a României, 2009.
Alexandru Burian, Rela iile interna ionale. Politica externă i diploma iaț ț ș ț , 2007.
Petre Du u, Mihai tefan Dinu, ț Ș Politica europeană de securitate i apărareș  ,  2007.
Karin Meghie an, ș Politica externă. Cum o analizăm?, 2013.  
Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiza a politicii externe,  Polirom, 2010.
Shaun Riordan, Noua diplomație, 2003
Diana Friedman, Eric Lundell, US Foreign Policy in the 21st Century — Driving Factors for 
Continuity & Change,  http://www.itta.com/sites/default/files/files/friedman-
lundell_spotlight_article.pdf
Foreign policy challenges in the 21st century, edited by Michael Heazle, Martin Griffiths, Tom 
Conley, 2009. 
8.2 Seminar / laborator Metode de

predare
Observaţii

1. Prezentarea temelor de seminar Dezbatere

2. Particularită ale politicii externe.
Bibliografie:
 1. Karin Meghie an, ș Politica externă. Cum o analizăm?, 2013.  cota 
Legal201505803
 pp. 130-152. (Politica externă (defin ie). Interesul na ional etc.).ț ț

2. Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiza a politicii externe,  
Polirom, 2010, cota 626236,
pp. 87-96. (Evolu ia analizei politicii externe), pp. 98-126. ( Analiza ț
politicii externe în România: discurs, paradigme i tendin e), pp. 147-ș ț
173.( Interesul na ional i analiza politicii externe).ț ș

3.Alexandru Burian, Rela iile interna ionale. Politica externă i ț ț ș
diploma iaț , 2007, 831590

 Dezbatere

http://www.itta.com/sites/default/files/files/friedman-lundell_spotlight_article.pdf
http://www.itta.com/sites/default/files/files/friedman-lundell_spotlight_article.pdf


pp. 261-279. (No iunea de politică externă, Rela iile reciproce dintre ț ț
diploma ie, politica externă i dreptul interna ional, nivelurile i ț ș ț ș
metodele de analiză ale politicii externe, Solu ionarea conflictelor), ț
pp. 306-339.(Adminnistrarea publică i politică externă).ș

3. Manageriatul crizelor în manieră  europeană, asiatică i ș
românească.
Bibliografie:
1.Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiză a politicii externe,  
Polirom, 2010, cota 626236,
pp. 60-63 (Criza georgiană), pp. 175-193. (Securitatea na ională i ț ș
analiza politicii externe. Globalizarea politicilor externe).

2.Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor i manageriatul crizelorș ,  pdf, 
pp. 227-232. (Rela iile dintre Uniunea Europeană i NATO)ț ș ; 
pp. 233-241. (Manageriatul crizelor în manieră românească); 
pp. 266- 288.(Studiu de caz: criza transistriană).

 

 Dezbatere

4. Marile muta ii ale politicii externe în secolul XXI.ț
 Bibliografie:
1.C. Hlohor, E. Capă ână, ț Comunicare în conflictele i crizele ș
interna ionale (sec. al XX-le i începutul sec. XXI)ț ș , Buc., 2007, pp. 
230-251. (Comunicare şi manipulare în crizele şi conflictele post 
Război Rece) 
 https://www.scribd.com/doc/12204148/conflicte-si-comunicare-in-
secolul-xx

2.Iulian Chifu, Caracteristicile războaielor Secolului 21: comunicare, 
politică şi operaţiune militară neconvenţională, Lucruri tangible şi 
intangibile în războiul contemporan, Politici, comunicare şi conflicte 
armate contemporane, text integral,
  http://adevarul.ro/international/in-lume/caracteristicilerazboaielor-
secolului-21-comunicare-politica-operatiune-militaraneconventionala-
1_592ea73e5ab6550cb8a29bdb/index.html

3.Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiză a politicii externe,  
Polirom, 2010, 626236,
pp.64-75. (2001 în politica externă), pp.58-60. Politica externă (altfel).

 Dezbatere

5. Diploma ie i elită.ț ș
Bibliografie:
1.Shaun Riordan, Noua diplomație, 2003, cota 829763
ppp. 103-112. ( Dezmembrarea ma inăriei diplomatice clasice)ș  

2.Alexandru Burian, Rela iile interna ionale. Politica externă i ț ț ș
diploma iaț , 2007, cota 831590
 pp. 283-301. (Elita politicii externe).
pp. 343- 360. (Contextual intern i politica externă).ș

 Dezbatere

http://adevarul.ro/international/in-lume/caracteristicilerazboaielor-secolului-21-comunicare-politica-operatiune-militaraneconventionala-1_592ea73e5ab6550cb8a29bdb/index.html
http://adevarul.ro/international/in-lume/caracteristicilerazboaielor-secolului-21-comunicare-politica-operatiune-militaraneconventionala-1_592ea73e5ab6550cb8a29bdb/index.html
http://adevarul.ro/international/in-lume/caracteristicilerazboaielor-secolului-21-comunicare-politica-operatiune-militaraneconventionala-1_592ea73e5ab6550cb8a29bdb/index.html
https://www.scribd.com/doc/12204148/conflicte-si-comunicare-in-secolul-xx
https://www.scribd.com/doc/12204148/conflicte-si-comunicare-in-secolul-xx


3.Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiză a politicii externe,  
Polirom, 2010, cota 626236,
pp. 439 –450. (Tranzi ii în evolu ia diploma iei române).ț ț ț

4. Ileana Racheru, Germania i Parteneriatul Estic. O politică externăș
fară strategii, pp. 2-21.
http://www.academia.edu/6370412/
Germania_si_Parteneriatul_Estic._O_politica_externa_fara_strategii

6.  Seminar 6. Etică  i lobby în politica externăș
Bibliografie:
1.Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiza a politicii externe,  
Polirom, 2010, cota 626236,
pp.129-145.  (Etica. în politica externă. conceptul de legitimitate).

2.Camelia NISTOR, Lobby-ul UE – act de comunicare strategică, pp. 
727-734 (Lobby-ul în UE:scurt istoric, definire, Informa ia n actul de ț ȋ
lobby, Lobby-ul şi reprezentarea de interese, Lobby, afaceri publice, 
rela ii publice, rela ii guvernamentale). ț ț
http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/X_1supl_NISTOR.pdf,

3.John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, Lobbyul israelian i politicaș
externă a Statelor Unite, 2007, cota 525910 , pp. 7-20 ( Lobby, mod 
de operare ), pp. 53-66 (  Parteri împotriva terorii), pp. 273-274 
( Justificarea morală).

 4.Lobby în România vs. Lobby în UE,  pp. 25-34. (Terminologie şi 
concepte),  
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/Studiu_Lobby_site.pdf

 Dezbatere

7. Societatea civilă i politica externă.ș
Bibliografie: 
1. Shaun Riordan, Noua diplomație, 2003, cota 829763
ppp.113-126. (Diploma ia publică).ț

2.Ion Guceac, Sergiu Porcescu, Diploma ia publică, componentă ț
indispensabilă a discursului extern în condi iile globalizăriiț , pp. 6-10.
http://www.akademos.asm.md/files/Diplomatia%20publica
%20componenta%20indispensabila%20a%20discursului%20extern
%20in%20conditiile%20globalizarii.pdf

3. Ileana Racheru, Mihaela-Adriana Pădureanu,  Societatea civilă i ș
politica externă: dezbateri, percep ii i strategii de influen ă în fostul ț ș ț
spa iu sovieticț , pp. 12 -20.  (Rolul societă ii civile în dezbaterile i ț ș
deciziile de politică externă din Republica Moldova: Exper ii din ț
societatea civilă pro-occidentală, Activită ile ong-urile pro-occidentaleț
Organiza iile care promovează unirea R. Moldova cu România, ț
Organiza iile pro-ruse ti); pp.36-41 (Societatea civilă în Ucraina i ț ș ș

 Dezbatere

http://www.akademos.asm.md/files/Diplomatia%20publica%20componenta%20indispensabila%20a%20discursului%20extern%20in%20conditiile%20globalizarii.pdf
http://www.akademos.asm.md/files/Diplomatia%20publica%20componenta%20indispensabila%20a%20discursului%20extern%20in%20conditiile%20globalizarii.pdf
http://www.akademos.asm.md/files/Diplomatia%20publica%20componenta%20indispensabila%20a%20discursului%20extern%20in%20conditiile%20globalizarii.pdf
http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/Studiu_Lobby_site.pdf
http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/X_1supl_NISTOR.pdf
http://www.academia.edu/6370412/Germania_si_Parteneriatul_Estic._O_politica_externa_fara_strategii
http://www.academia.edu/6370412/Germania_si_Parteneriatul_Estic._O_politica_externa_fara_strategii


rolul său în politica externă); pp. 49-66 (Rolul i locul societă ii civile ș ț
din Federa ia Rusă în procesele de luare a deciziilor de politică ț
externă).
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2016/08/ESGA-2015-
Societatea-Civila-si-Politica-Externa-romana-final.pdf

8. O strategie globală pentru politica externă i de securitate a ș
Uniunii Europene.
Bibliografie:
1.Iulia Motoc,  F. Cioculescu, Manual de analiza a politicii externe,  
Polirom, 2010,  cota 626236,
pp. 518-438.  (Aspecte de analiză a politicii externă a Uniunii 
Europene)

2.O strategie globală, pentru politica externă i de securitate a ș
Uniunii Europene,  pp. 5-42 ( Interesele i principiile noastre comune, ș
Priorită ile ac iunii noastre externe, De la viziune la ac iune, O ț ț ț
strategie globală pentru promovarea intereselor cetă enilor no tri, ț ș
Principiile care stau la baza ac iunii noastre externe, Priorită ile ț ț
ac iunii noastre externe, O politică mai eficace în domeniul migra iei, ț ț
O Uniune credibilă etc.).
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/
eugs_ro_version.pdf

3. Petre Prisecaru, Guvernan a politicii externe i de securitate ț ș
comună: între provocările geopolitice i viziunea lui Trumpș , pp.  39-
45.  (Eliberarea UE de sub tutela SUA, Muta ii în agenda externă a ț
noii administra ii americane, Reac ia Uniunii Europene la şocuri. ț ț
Rolul decisiv al UE în cadrul guvernan ei globale).ț
EUROINFO - Revistă lunară Nr. 4/2017 pdf

Dezbatere

9. Obiective strategice pentru securitatea europeană
Bibliografie:
1. Politica de apărare i securitate. Uniunea Europanăș , 2005, pp.5- 
11. (Două noi concepte: Politică Externă şi de Securitate Comună 
(PESC) şi Politică Europeană şi de Securitate şi Apărare (PESA), 
Constituţia Europeană şi Politica de Securitate şi Apărare Comună – 
PSAC, Obiective strategice pentru securitatea europeană, Politica de 
securitate şi apărare a României din perspectiva PESA).
http://beta.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf

2. Petre Du u, Mihai tefan Dinu, ț Ș Politica europeană de securitate i ș
apărare ,  2007, pp. 11-26.( Politica Europeană de Securitate şi 
Apărare, Ce reprezintă PESA? Procesul constituirii PESA, Misiunile 
şi obiectivele PESA,   Instrumentele gestionării civile şi militare a 
crizelor, Viitorul PESA) https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/pesa-
cadrul_de_manifestare_si_dezvoltare_a_intereselor_de_securitate_nat
ionala.pdf
  
3. Ion Andrei Voicilă, Noul terrorism i securitatea europeanăș , 

Dezbatere

https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/pesa-cadrul_de_manifestare_si_dezvoltare_a_intereselor_de_securitate_nationala.pdf
https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/pesa-cadrul_de_manifestare_si_dezvoltare_a_intereselor_de_securitate_nationala.pdf
https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/pesa-cadrul_de_manifestare_si_dezvoltare_a_intereselor_de_securitate_nationala.pdf
http://beta.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2016/08/ESGA-2015-Societatea-Civila-si-Politica-Externa-romana-final.pdf
http://www.esga.ro/wp-content/uploads/2016/08/ESGA-2015-Societatea-Civila-si-Politica-Externa-romana-final.pdf


Bucure ti, 2010, pp. 19-22 (Sec XXI, ultima cruciadă?), pp. 35-42 ș
(Inabilitatea Europei de a defini du manul..), pp. 49-52.(UE i  ș ș
construc ia antiteroristă).ț
https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/07/vocila-andrei-
terorismul-si-securitatea-europeana.pdf

4. .Madelaine Albright, Puternicul i Atotputerniculș , 2009,   pp. 155-
167 (confruntarea cu Al Qaeda). cota 625820,

10. Realizările i priorită ile în politica externă a Românieiș ț
Bibliografie: 
1.Karin Meghe an, ș Politica externă. Cum o abanalizăm?, 2013.  
Legal201505803, pp. 199-279. (Institu iile de politică externă ale ț
României).
 
2.C. Gh. Balaban, Politica externă a României, 2009, cota 
Legal201003766
pp. 14-39 (Politica externă a României); pp. 48-54 (Dimensiuni ale 
securit ii în politica externă a României);pp. 55-62 (Realizările i ț ș
priorită ile în politica externă a României). ț

 Dezbatere

11. Pozi ia României cu privire la crizele actualeț
Bibliografie:
1..C. Gh Balaban, Politica externă a României, 2009,  
Legal201003766
pp. 63-89. (Vecinătatea estică), pp. 90-109. (Rela iile României cu ț
Federa ia Rusă, Statele din Balcani).  ț

2. Ioan Radu Opi , ș Op iunile de politică externă i de securitate ale ț ș
României în viziunea lui Klaus Iohannis, pp. 127-132.    
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/183/pdf/183.12.Opris.pdf 

3. Mihai Sebe, Pozi ia României cu privire la criza refugia ilor,ț ț  
(textul integral).
 http://www.liderjust.ro/wp-content/uploads/Mihai-Sebe-Pozitia-Rom
%C3%A2niei-%C3%AEn-criza-refugiatilor.pdf

 Dezbatere

12. Managementul problemelor din Orientul Mijlociu i  din ș
Extremul Orient.
Bibliografie:
1.Orientul Mijlociu, amenin ări, perspectiveț  pp. 1-26 (Orientul 
Mijlociu: amenin ări i perspective, Problema palestiniană). ț ș
http://www.ingepo.ro/download-materiale/100/SuplimentBuletin24Ro
.pdf

 2.  Drago  C. Mateescu, ș Turcia lui Erdogan, între UE i Orientș  ,
http://www.contributors.ro/global-europa/turcia-lui-erdogan-intre-ue-

 Dezbatere

http://www.contributors.ro/global-europa/turcia-lui-erdogan-intre-ue-%C8%99i-orient/
http://www.ingepo.ro/download-materiale/100/SuplimentBuletin24Ro.pdf
http://www.ingepo.ro/download-materiale/100/SuplimentBuletin24Ro.pdf
http://www.liderjust.ro/wp-content/uploads/Mihai-Sebe-Pozitia-Rom%C3%A2niei-%C3%AEn-criza-refugiatilor.pdf
http://www.liderjust.ro/wp-content/uploads/Mihai-Sebe-Pozitia-Rom%C3%A2niei-%C3%AEn-criza-refugiatilor.pdf
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/183/pdf/183.12.Opris.pdf
https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/07/vocila-andrei-terorismul-si-securitatea-europeana.pdf
https://andreivocila.files.wordpress.com/2010/07/vocila-andrei-terorismul-si-securitatea-europeana.pdf


%C8%99i-orient/

3. Mădălina Virginia Antonescu, Câteva direc ii cheie ale politicii ț
externe a Indiei. Doctrina Modi, pp. 1-24. (India i politica de ș
afirmare în „Regiunea Oceanului Indian, Un parteneriat strategic cu 
SUA, dar în cadrul paradigmei multilateralită ii, Continuarea unei ț
rela ii tradi ionale, prietene ti i strategice, cu Rusia, Doctrina Modi înț ț ș ș
paradigma globală a „Secolului Pacificului”. India i Europa. ș
Perspective de parteneriat). http://www.idr.ro/publicatii/Policy
%20Paper%2021.pdf

 4. Henry Kissinger, Despre China,  2012, pp. 399-419. (Noul mileni. 
Diferen e de perspectivă).ț   cota 682275 

13. Politica externă a SUA în sec. XXI.
Bibliografie:
1.  Florin Diaconu, Despre politica externă a SUA în sec. XXI , 2006,  
pp 8-53. ( Criza din Irak, Afganistat i rela iile cu Europa); pp. 53-ș ț
134.( Noii competitori ai SUA)
http://www.idr.ro/publicatii/politica%20externa.pdf

2. Tudor Ionescu, Politica externă i de securitate a SUA s-a schimbatș
fundamental în mandatul Obama,
http://www.puterea.ro/externe/de-la-o-strategie-proactiva-la-o-
strategie-reactiva-politica-externa-a-sua-s-a-schimbat-fundamental-in-
mandatul-obama-123503.html

4. Roxana Ioni ă, ț Relaţia Statele Unite-Rusia după 11 
septembrie 2001,
https://andreivocila.wordpress.com/2010/09/16/relatia-statele-unite-
rusia-dupa-11-septembrie-2001/

 Dezbatere

14. Federa ia Rusă i  gestionarea politicii sale externe.  ț ș
 Bibliografie: 
1.Alexandru Covrig, Câteva considera ii privind politica externă a ț
Rusiei în timpul lui Vladimir Putin, pp. 87-97.
http://studium.ugal.ro/ARTICOLE_STUDIUM/
ARTICOLE_STUDIUM5-6/5-609_COVRIG.pdf

 2. Paraschiva Bădescu, Impactul crizei din Ucraina asupra rela iilor ț
Rusiei cu Occidentul,   pp.24-36.
http://revista.ispri.ro/wp-content/uploads/2017/01/24-36.pdf

3.C. Gh Balaban, Politica externă a României, cota Legal201003766
 pp. 55-62.( Rela iile României cu Federa ia Rusă).ț ț

4. Sergiu Celac (coord.,) De ce contează Marea Neagră?  pp. 1-23. 
https://newstrategycenter.ro/wp-content/uploads/2016/04/Policy_pape

 Dezbatere

https://newstrategycenter.ro/wp-content/uploads/2016/04/Policy_paper_-_De_ce_conteaza_Marea_Neagra_-_NSC_-_iunie_2016-1.pdf
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 
comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 
domeniul aferent programului

 Teme abordate în cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac, de multe 
ori, obiectul preocupărilor institu iilor de profil sau al unor conferin e ț ț
tiin ifice; interna ionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circula ie ș ț ț ț

interna ională.ț

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare

10.2 metode de 
evaluare

10.3 Pondere 
din nota finală

10.4 Curs  Evaluare în scris lucrare scrisă  50%

10.5 
Seminar/laborator

Participare activă  Dezbatere, 
prezentare.

 20%

REFERAT  lucrare srisă (5-6p.)  30 %
10.6 Standard minim de performanţă: referat
REFERAT: prezentarea, în scris, a unei căr i din Bibliografia generală, ț (5-6p.)  
Prezentarea va fi predată în ziua examenului scris, din Sesiune. 
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