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Teme propuse pentru proiectele de diplomă 2021 
 

Nr. 
crt. Temele propuse Conducătorul științific 

1.  Politicile educationale si rolul descentralizarii in 
invatamantul preuniversitar romanesc 

Conf.univ.dr. Ioana Panagoreț 
adresă e-mail:  

ioana_panagoret@yahoo.com 
 

2.  Rolurile funcţionarilor publici şi ale politicienilor în 
cadrul procesului de formulare a politicilor publice. 

3.  Procesul de elaborare a politicilor publice 
4.  Politicile publice si efectul lor in randul cetatenilor 
5.  Politici publice alternative pentru o dezvoltare 

locala competitiva 
6.  Formele de control exercitate in administratia 

publica din Romania 

7.  Administratia publica la nivel central-rol si atributii 

8.   Descentralizarea administrației publice si 

autonomia locala in Romania 

9.  Administrația publică actuală din România-funcții, 

atributii, sarcini 

10.  Reforma administrative din România după anul 

1989 

11.  Obiectivele Politicii Agricole Comune în perioada 
2020-2030 

12.  Evoluția politicilor agricole și alimentare în 
România 

13.  Strategia României pentru dezvoltare durabilă și 
securitate alimentară 

14.  Evolutia temporala a exceptiei de nelegalitate 

Lector univ.dr. Ivan Ivanoff 
Adresa e-mail: 

ivan_ivanoff2005@yahoo.com 

15.  Reglemetari derogatorii aduse de Legea 
nr.554/2004 Codului de procedura civila 

16.  Incidenta unor reglementari din Codul administrativ 
in materia contenciosului administrativ 

17.  Caile extraordinare de atac din domeniul procesual 
civil in materia contenciosului administratriv 

18.  Comparatie intre puterile judecatorului din 
contenciosul administrativ cu cele ale judecatorului 
din materia procesului civil 

19.  Atributiile administratiei publice centrale in 
activitatea de amenajare a teritoriului si de 
urbanism 

20.  Atributiile administratiei publice locale in 



activitatea de amenajare a teritoriului si de 
urbanism 

21.  Documentatiile de urbanism 
22.  Certificatul de urbanism si autorizatia de construire 
23.  Teoria generala a deciziei administrative 
24.  Tehnica proiectarii deciziilor 
25.  Procedura administrativa de adoptare a deciziilor 
26.  Deciziile politico-administrative 
27.  Procesul decisional in intreprinderile publice 
28.  Previziunea ca metoda de adoptare a deciziei 
29.  Ancheta interogativa ca metoda de adoptare a 

deciziei 
30.  Comparatie intre metoda 80/20 cu alte metode de 

adoptare a deciziei publice 
31.  Natura juridică a hotărârilor Consiliilor locale și 

județene 

Conf.univ.dr. Maria Luiza 
Hrestic 

marrylou1981@yahoo.com 
 
 

32.  Cetăţenia în dreptul constituţional românesc  
33.  Rolul președinților de Republică în statele din 

Europa de Est 
34.  Relația funcționar public – cetățeni 
35.  Legalitate și oportunitate în administrația publică 
36.  Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici 
37.  Instanțele de contencios administrative 
38.  Hotărârea consiliului local - obiect al acțiunii în 

contencios administrativ 
39.  Natura, semnificația și utilitatea practică a 

principiilor juridice în aplicarea dreptului 
40.  Analiza circumstanțelor de fapt și de drept care 

determină aplicarea practică diferită a normei 
juridice 

41.  Aportul moralei la înfăptuirea dreptului 
42.  Dreptul în cadrul sistemului normativ social  
43.  Relaţia Guvern - administraţia publică locală. 

Studiu de caz 
44.  Tutela administrativă. Studiu de caz 
45.  Interpretarea dreptului în practica judiciară 
46.  Regimul constituţional al delegării legislative 
47.  Activitatea primarului și viceprimarului 
48.  Actele juridice ale administrației publice locale 
49.  Raportul dreptului pozitiv cu religia 
50.  Drepturi, obligații și regimul disciplinar al 

parlamentarilor în dreptul comparat 
51.  Analiza ocuparii si somajului in judetul ….. 
52.  Rolul intreprinderilor mici si mijlocii in economia 

României 
53.  Exportul în economia românească – evolutie, 

factori, tendinte  
54.  Importul în economia românească – evolutie, 

factori, tendinte 
55.  Rolul social media în dezvoltarea unei afaceri on-

line. Studiu de caz la 



56.  Analiza implementării e-Government în judeţul 
57.  Vânzătorul de succes – mit sau realitate?  
58.  Etica în vânzări – balast sau motor de creștere? 
59.  Analiza ocuparii si somajului in judetul ….. 

Conf.univ.dr. Dragoș 
Panagoreț 

panagoret_dragos@yahoo.com 

60.  Rolul intreprinderilor mici si mijlocii in economia 
Romaniei. 

61.  Exportul în economia românească – evolutie, 
factori, tendinte  

62.  Importul în economia românească – evolutie, 
factori, tendinte 

63.  Rolul social media în dezvoltarea unei afaceri on-
line. Studiu de caz la 

64.  Analiza implementării e-Government în judeţul 
65.  Vânzătorul de succes – mit sau realitate?  

 
Decan, 
Conf.univ.dr.Ioana PANAGOREȚ 

Director departament, 
Lect. univ. dr. Sorina CERNAT  

 


