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MFPP: Politici economice și financiare
1. Analiză privind efectele politicilor publice sectoriale în România – studii de caz
2. Adaptarea politicilor financiare publice la cerinţele trecerii la moneda unică europeană –
rezultate în prezent şi perspective
3. Unificarea monetară europeană – evoluţii şi efecte economico-financiare, perspective în
cazul României; studii comparative privind îndeplinirea criteriilor pentru trecerea la
moneda unică europeană
4. Analiză privind sistemul bugetar al României, în evoluţii şi comparaţii
5. Contribuţia României la bugetul U.E. – analize și efecte în plan economico-social
6. Politica bugetară în conţinut şi efecte – studii comparative privind politica în domeniul
veniturilor bugetare, cheltuielilor publice, cerinţe ale UE, realizări şi efecte.
7. Aspecte privind politicile europene în diminuarea şi prevenirea evaziunii fiscale – analize
comparative
8. Fiscalitate comparată la nivel european şi strategii în politica economică a României
9. Analiză privind obligaţiile financiare ale firmei în relaţie cu bugetul de stat. Politici
privind contribuțiile sociale şi efecte asupra rezultatelor economico-financiare
10. Politici financiare (fiscale) şi impactul fiscalităţii asupra întreprinderilor mici şi mijlocii –
studii de caz pe diferite tipuri de impozit, firme şi practici europene;
11. Politici şi strategii de ocupare a forţei de muncă – obiective şi efecte în România şi la
nivelul Uniunii Europene
12. Tehnici moderne de analiză a politicilor publice şi identificarea direcţiilor de eficientizare
a acestora (benchmarking, Strategia de la Lisabona etc.)
13. Sistem monetar şi financiar-bancar în state europene sau în alte ţări din lume,
caracteristici şi soluții pentru România – analize comparative.
14. Contribuţia sectorului public comparativ cu sectorul privat, la dezvoltarea economicofinanciară a României şi în comparaţie cu alte state europene. Parteneriatul public-privat
15. Instrumente ale politicilor economice şi monetar-financiare, în teorie și practică.
16. Manifestări ale crizelor financiar-bancare şi instrumente de combatere a extinderii lor în
plan mondial – experiențe și soluții.
17. Soluţii privind politicile economice şi financiare în situaţii de criză – instituţii
responsabile la nivel național și regional.
18. Evoluţia economiei şi societăţii româneşti în condiţiile globalizării şi integrării regionale
- formularea de propuneri pentru adoptarea unor politici economice performante, rolul
IMM.
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Temele sunt orientative, urmând a fi particularizate în funcție de cercetările concrete (studiile de caz) realizate de
absolvent. Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii.

19. Analiză privind inflaţia în România şi efectele politicii monetare – cerinţele U.E., soluţii
şi efecte.
20. Datoria publică şi deficitul bugetar – rezultate, implicaţii şi perspective, politici și
strategii în domeniu
21. Analiză comparativă privind armonizarea prevederilor legale în diferite domenii
economico-sociale şi financiare (mediu, transporturi, agricultură, comerț, turism, sector
bancar, piaţă financiară, fiscalitate, învăţământ etc.) pentru statele nou integrate în U.E. –
rezultate și soluții
22. Adaptarea politicilor României la cerinţele UE cu privire la taxele vamale și politica
comercială. Uniunea vamală – efecte ale integrării României în UE
23. Impactul transpunerii sistemului de calitate instituit de UE în anumite sectoare de
activitate, inclusiv în educaţie – politici și strategii în domeniu.
………………………………..

CERINȚE:

Temele sunt orientative, urmând a fi particularizate în funcție de cercetările
concrete (studiile de caz) realizate de absolvent.
Lucrarea de disertație trebuie să aibă cca 40-50 pag - informații privind
modul de redactare veți găsi pe site-ul facultății.
Lucrarea poate avea trei capitole, fiecare structurat pe subcapitole, finalizate
prin Concluzii și propuneri (min. 3 pag.), Bibliografie, Anexe dacă este cazul.
Capitolul I (cca. 10 pag.) poate fi mai general și teoretic sau cu date la nivel
macroeconomic referitoare la tema lucrării.
Capitolele II și III conțin cercetări teoretico-aplicative și studii de caz. Sursele
citate vor fi precizate prin note de subsol. În aspectele de redactare, se vor
respecta și instrucțiunile generale furnizate de facultate.
Fiecare lucrare de disertație, indiferent de temă, trebuie să fie cât mai
aplicativă, să conțină elemente de cercetare științifică și originalitate, care să
fie clar precizate, în sinteză, la Concluzii și propuneri (de exp. ”Principalele
elemente de originalitate și cercetare științifică ale lucrării vizează: …” trebuie să adăugați, cu aliniate, ceea ce considerați că reprezintă aportul dvs., de
exemplu analiza unor evoluții, analize comparative, sinteze, cercetări teoretice,
studii de caz etc.
Spor și succes!

