MARCHIS Teme propuse pentru lucrările de licență
Economie Europeană – nivel licență
1.
2.
3.
4.

Aspecte privind coeziunea economică, socială și teritorială la nivelul U.E.. Studiu de caz – România
Convergența și divergența în economia europeană
Politica de coeziune a Uniunii Europene în perioada de programare 2014 – 2020
Instrumentele financiare ale politicii de coeziune (2014-2020) – la alegere prezentarea unui instrument
 Fondurile Europene Structurale și de Investiții
 Fondul European pentru Dezvoltare Regională
 Fondul Social European
 Fondul de Coeziune
 Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
 Fondul European Maritim și de Pescuit

5. Instrumente financiare complementare politicii de coeziune (2014-2020) – la alegere prezentarea unui instrument
 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
 Fondul European de Adaptare la Globalizare
 Fondul European de Solidaritate
 Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare
 Instrumentul financiar de Cooperare pentru Dezvoltare
 Instrumentul European de Vecinătate
 Instrumentul de parteneriat
 Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului
 Instrumentul de contribuție la stabilitate și pace
6. Implementarea asistenței financiare comunitare (analiză comparativă între România și celelalte state
membre)
7. Dezvoltarea economică interregională la nivelul Uniunii Europene (analiză comparativă între o regiune din
România și o regiune din alt stat membru)
8. Bune practici în utilizarea asistenței financiare comunitare (pe programe de finanțare)
9. Analiza absorbției asistenței financiare comunitare la nivelul diferitelor state membre (pe perioade de
programare / programe)
10.Programe europene (2014-2020):– la alegere prezentarea unui program
 Orizont 2020
 Erasmus pentru toți
 COSME
 Conectarea Europei
 LIFE
 Sănătate pentru creștere economică
 Europa creativă
 Cooperare teritorială (INTERREG)
11.Europa 2020 și direcții de dezvoltare identificate în România
12.Sistemul de implementare al fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020
Notă: Cu acordul îndrumătorului se pot stabili şi alte teme în afară de cele enunțate.
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Mediul de afaceri european – nivel licență
1. Dificultăţi şi oportunităţi pentru mediul de afaceri românesc în accesarea finanțărilor europene
2. IMM-urile și asistența financiară comunitară pentru perioada 2014-2020
3. Bune practici în utilizarea de către IMM-uri a Fondurilor Structurale şi de Coeziune
4. Evoluţii şi tendinţe ale sectorului IMM din România în contextul european
5. Evoluţii şi tendinţe ale mediul de afaceri (analiza comparativă între România și celelalte state membre)
6. Politica comunitară în domeniul concurenţei şi impactul acesteia asupra dezvoltării mediului de afaceri
7. Evoluţii şi tendinţe privind politica industrialăa Uniunii Europene
8. Europa 2020 și direcții de dezvoltare ale mediului de afaceri
9. COSME
10.Planul de Investiții al Uniunii Europene șiFondul European pentru Investiții Strategice –rolul lor în
dezvoltarea mediului de afaceri
11. Programele europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020 și rolul acestora în dezvoltarea
mediului de afaceri

Notă: Cu acordul îndrumătorului se pot stabili şi alte teme în afară de cele enunțate.
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