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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

SPECIALIZAREA  
FINANȚE ȘI BĂNCI 

MANAGEMENT FINANCIAR ȘI BANCAR INTERNAȚIONAL – B9 
Susţinerea lucrărilor de licență și disertaţie 

- sesiunea februarie 2021- 
 

ATENȚIE! Veți fi înrolați(adăugați) în Classroom cu adresa @gmail.com sau  @ulbsibiu.ro. 
Link- ul evenimentului va fi postat în Classroom. Vă rugăm să consultați în permanență adresa 
de email. 

  

Nr. crt. NUME SI PRENUME

DATA  
SALA  
ORA  

1.  
EPISTATU  (BUCURECI) R. GEORGIANA 
FLORENTINA  

VINERI 
26.02.2021 

 
 

ORA 10 

2.  TRUŞCĂ D. ANDREEA LARISA 
3.  BĂLȘAN V. MARIA-MIHAELA 
4.  BÎJA C. MIHAELA DELIA 
5.  CEACÎRU  V.  VASILE-ANDREI 
6.  MUNTEAN  I.  ELENA-ALINA 
7.  NĂSTASE  O.  LAVINIA  ILEANA VINERI 

26.02.2021 
 
 

ORA 11 

8.  POPESCU T. MIHAELA LUCIA (BRATU) 
9.  ȘAȘCÎM  M.  MARIA-CORINA 
10.  SLABU N. ELENA-MĂDĂLINA 
11.  ȘOVAR D. CONSTANTIN-DANIEL 

Comisia: 
 

Președinte:  Prof. univ. dr. Camelia Oprean Stan  
Membri:  Conf. univ. dr. Vasile Brătian 
  Conf. univ. dr. Ioana Sbârcea 
Secretar: Asist. univ. dr. Simona Vinerean 

 
NOTĂ: 

 Va rugam sa accesați meet/ul probei cu 15 min înainte de ora programata 

‐ Absolvenții au obligația ca la momentul conectării, anterior începerii examenului, să aibă camera 
deschisă și microfonul pornit 

‐ Toți absolvenții înscriși vor avea camera video a computerului pornita pe durata desfășurării 
probei astfel încât sa se asigure vizibilitatea feței (nu perete/tavan, frunte, etc.) 

‐ La examen veți avea nevoie de:  
o legitimație/carnet/adeverință de student + act de identitate 
o asigurarea accesului la tehnologie pe durata examenului 

 folosirea adresei de email @gmail.com sau  @ulbsibiu.ro 
 browser Chrome 
 solutie de back-up pentru device (desktop/laptop/tableta/telefon) si conexiunea la 

Internet 

‐ Respectarea tuturor normelor si regulilor uzuale privind desfășurarea examenelor 

‐ Președintele comisiei invită absolvenții, conform programării, să-și prezinte lucrările și să 
distribuie spre vizualizare materialul aferent  

‐ La finalul prezentării comisia adresează întrebări ce vor fi consemnate în PV  

‐ Nota va fi comunicată individual absolventului prin corespondență privată (pe adresa de email) 



 


