
TEME LICENTA/DISERTATIE 

 

 

1. Crearea şi dezvoltarea abilităţilor de management de proiect pentru 

realizarea proiectelor de succes în cadrul sistemelor economico-

politice . 

2. Studiu comparativ privind sursele de finantare publice. Studiu de 

caz 

3. Elaborarea unui proiect de modernizare la nivelul unei institutii publice 

4. Abordarea unui proiect utilizând managementul riscului. Studiu de 

caz 

5. Atitudinea managerilor de proiect  faţă de riscuri posibile. Studiu de 

caz 

6. Aspecte specifice ale managementului de proiect : Studiu de caz 

7. Rolul managementului  comunicării în proiecte. 

8. Implementarea managementului de proiect prin pachete de lucru 

(WP) la nivelul unei instituţii publice 

9. Studiu de caz în domeniul procedurilor practice pentru propunerea 

şi realizarea proiectelor utilizând o metodologie sistematică şi 

planificată în conformitate cu cerinţele impuse în cadru bugetului şi 

termenelor; 

10. Dezvoltarea în cadrul unei organizatii partenere în proiect a 

competenţelor, metodelor şi a resurselor necesare pentru a 

conecta strategia internă cu rezultatele proiectului. 

11. Managementul echipei de proiect din domeniul sectorului 

public 

12. Elaborarea şi implementarea sistemului de management al 

calităţii intr-un proiect public 

13. Metode avansate în managementul proiectelor publice 

(Controlul managementului; Outsourcing; Inteligenţa emoţională; 

Managementul stresului; Teoria constrângerilor; Benchmarking; 

Etica în proiecte) Studiu de caz. 

14. Imbunătăţirea calităţii managementului personalului  

dintr-un proiect din domeniul sectorului public. Studiu de caz 



15. Diagnoza politicilor Uniunii Europene fata de instrumentele 

de aplicare prin proiecte a fondurilor europene 

16. Măsuri speciale pentru dezvoltarea resurselor umane în 

proiecte finantate din surse publice, incluse în Programul H2020 

17. Asigurarea şi creşterea convergenţei politicilor naţionale spre 

obiectivele strategice recunoscute la nivel european 

18. Negocierea in proiecte: aplicare si principia. Studiu de caz 

19. Marketingul proiectului sau cum sa contruim o identitate a 

proiectului in functie de cerintele finantarii. Studiu de caz 

20. Managementul situatiilor conflictuale in echipa de 

proiect.Studiu de caz 

21. Relatia dintre managementul riscurilor si managementul 

stakeholerilor in proiecte. Studiu de caz 

22. Strategii de managementul riscurilor in proiecte intra-

organizationale . Studiu de caz 

23. Riscul: esec sau oportunitate? Studii de caz 

24. Managementul calitatii in proiecte. Teorie si practica. Studiu 

de caz 

25. Monitorizare, control si evaluare in proiecte: roluri si utilizare. 

Studiu de caz 

26. Instrumente de planificare a activitatilor in proiecte: avantaje 

si dezavantaje. Studiu de caz 

27. Leadership si management in proiecte: o relatie 

complementara. Studiu de caz 

28. Managementul comunicarii in proiecte. Planul de comunicare: 

structura si roluri. Studiu de caz 

29. Rolul si abilitatile managerului de proiect: teorie si practica 

30. Manager de proiect: argumente pentru o noua profesie. 

Studiu de caz 

31. Standarde internationale de Project Management: o analiza 

comparativa. Studiu de caz 

Notă: Titlurile propuse sunt orientative. Pot fi aprobate şi alte titluri cu avizul coordonatorului 
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