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TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRI DE DIZERTAȚIE  

Coordonator: Prof.univ.dr. Armenia Androniceanu 

la disciplina 

1. MANAGEMENT PUBLIC INTERNAȚIONAL 

 Master: Administrație și Management Public, anul I  

1. Modalități de îmbunătățire a cooperării unei organizaţii internaţionale (la alegere)  cu 

statele membre.  

2. Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor României cu organizaţiile internaţionale (la 

alegere).  

3. Analiză asupra impactului politicilor implementate şi rezoluţiilor adoptate de 

organizaţiile internaţionale (la alegere) asupra statelor membre și/sau asupra contextului 

internațional economic, social, de securitate.  

4. Analiza asupra proceselor decizionale derulate în cadrul unor organizaţii internaţionale 

(la alegere).   

5. Studiu asupra procedurilor şi mecanismelor de funcționare și luare a deciziilor din 

organizaţiile internaţionale (la alegere într-o organizaţie internaţională).  

6. Analiză asupra sistemului de organizare și funcționare al unei organizaţii internaţionale 

(la alegere).  

7. Studiu asupra sistemelor de comunicare practicate de o organizaţie internaţională (la 

alegere) cu statele membre și modalități de îmbunătățire.  

8. Analiza asupra instrumentelor de reglementare utilizate de o organizaţie internaţională (la 

alegere) şi impactul acestora asupra statelor membre.  

9. Analiza asupra modelelor şi abordărilor de managementul public internaţional şi impactul 

lor asupra eficienţei organizaţiilor internaţionale.  

10.  Analiză asupra instrumentelor, tehnicilor şi procedurilor folosite de statele membre în 

relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale, dar şi în relaţiile dintre ele ca membre ale 

organizaţiilor internaţionale.  

11.  Impactul organizaţiilor internaţionale asupra globalizării, internaționalizării şi 

mondializării.  

12.  Analiza asupra rolului și misiunii organizațiilor internaționale (la alegere) și modalități 

de îmbunătățire a acestora.  

13.  Studiu de impact al organizațiilor financiare internaționale asupra dezvoltării economice 

și sociale a statelor membre.  

14.  Studiu asupra mecanismelor de cooperare dintre organizațiile internaționale (la alegere) 

și statele membre. 

15.  Analiza asupra procesului decizional strategic dintr-o organizație intermațională la 

alegere și propuneri de îmbunătățire. 

16.  Modalități de îmbunătățire a cooperării României cu organizațiile internaționale (la 

alegere ONU; FMI; BM; UNESCO; UNICEF; OCDE; OMC, OMS, NATO).  
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Teme orientative pentru lucrări de dizertație  

la disciplina 

2. SISTEME COMPARATE PRIVIND FUNCȚIA PUBLICĂ ÎN SISTEMUL  EUROPEAN 

Master: Managementul Resurse Umane în Sectorul Public, anul al II-lea 

Coordonator: Prof.univ.dr. Armenia Androniceanu 

1. Studiu comparativ privind recrutarea și selecția resurselor umane pentru ocuparea unei 

funcții publice in state din UE și în România.  

2. Studiu comparativ privind promovarea resurselor umane pe funcții publice in state din 

UE și în România.  

3. Studiu comparativ privind salarizarea resurselor umane care ocupă funcții publice in 

state din UE și în România.  

4. Studiu comparativ privind pensionarea resurselor umane care au ocupat funcții publice 

in state din UE și în România.  

5. Studiu comparativ privind motivarea resurselor umane care ocupă funcții publice in 

state din UE și în România.  

6. Studiu comparativ privind pregătirea resurselor umane care ocupă funcții publice în 

state UE și ăn România.  

7. Studiu comparativ privind perfecționarea pregătirii resurselor umane care ocupă funcții 

publice în state din UE și în România.  

8. Studiu comparativ privind instrumente, metode și tehnici folosite în managementul 

funcției publice în state UE și în România.  

 

Teme orientative pentru lucrări de dizertație la disciplina 

 

3. SISTEME ADMINISTRATIVE COMPARATE 

 

Master Administrație și Integrare Europeană, anul I 

Coordonator: Prof.univ.dr. Armenia Androniceanu 

1. Studiu comparativ privind 2 componente structurale (la alegere)  din aparatul administrativ la 

alegere (SUA, Canada, Japonia, România).  

2. Studiu comparativ între o instituție din structura Guvernului (la alegere: Canada, SUA, 

Japonia) și instituția guvernamentală corespondentă din România.  

3. Studiu comparativ privind politicile guvernamentale dintr-un domeniu (la alegere) din minim 

2 sisteme administrative (la alegere: SUA, Canada, Japonia, România).  

4. Studiu comparativ privind organizarea și funcționarea aparatului administrativ la nivel local 

din 2 sisteme administrative (la alegere: SUA, Canada, Japonia) și România.  

5. Studiu comparativ privind gestionarea serviciilor publice de către autoritățile locale din 2 

state/2 orașe (la alegere dintre cele studiate: SUA, Canada, Japonia, România).  


