
TEMA nr 1  - POLITICI PUBLICE EUROPENE   - A.M.A.  an 3 -  I.D. 
 
I. Scrieţi definiţia eseului (scris de mână) 
 
II. Realizaţi un eseu folosind următoarele cuvinte cheie: 
 

- Politici publice 
- Comisia Europeană 
- Consiliul, Parlamentul European 
- Curtea Europeană de Justiţie  
- Curtea Europeană de Conturi  
- Banca Centrală Europeană 
- Actori instituționali 
- Agenda de politică publică 
- Politicile procedurale  
- Politicile distributive  
- Politici regulatorii  
- Subsidiile 
- Fondul Social European 
- Actul Unic European  
- Agenţia Europeană de Mediu 
- Fondul european de dezvoltare regională 
- Fondul de coeziune 
 

Eseul va fi realizat pe maxim 3 pagini – scris de mână. 
 
DATA PREDĂRII ESEULUI  - până pe 21.12.2015  (la secretariat I.D.). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema nr.2.  – TEME PROIECTE – POLITICI PUBLICE EUROPENE 
A.M.A.  an 3 -  I.D. 

 
1. Metode utilizate în procesul politicilor publice. 
2. Participanți atipici la procesul politicilor publice. 
3. Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană 
4. Birocrația – factor de influență în desfășurarea unei politici publice. 
5. Strategii și politici publice. 
6. Modele de dezvoltare comunitară. 
7. Comisia Europeană - actor implicat activ în politicile publice europene. 
8. Politici publice de transport, evoluție și perspective. 
9. Politica europeană de mediu – evoluție și perspective. 
10. Politica europeană de sănătate– evoluție și perspective. 
11. Contextul românesc al politicilor publice – probleme și tendințe moderne. 
12. Politici publice privind industria energetică și utilizarea durabilă a resurselor de energie. 
13. Politici publice pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. 
14. Politici publice în domeniul turismului și sportului.. 
15. Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European. 
16. Rolul instituțiilor în elaborarea politicilor publice. 
17. Teorii privind stabilirea agendei de politică publică. 
18. Implementarea și evaluarea politicilor publice. 
19. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene. 
20. Politica socială a Uniunii Europene. 
21.  Formularea politicilor în domeniul educaţiei: actorii şi mecanismele de elaborare. 
22. Mecanismele de elaborare a politicilor publice în cadrul instituţiilor europene. 
 
 
 
 
IMPORTANT!!!!! 

 Proiectele vor avea între 6 şi 10 pagini A4, (top, right, bottom 20mm, left 25mm) scrise 
la calculator;  

 Se va folosi font Times New Roman, 12, spaţiere la un rând;  
 Partea cea mai mare ca pondere va fi cea de studiu de caz, iar teoria maxim 1-2 pagini; 
 Pe prima pagina se vor trece: titlul şi autorii, specializarea, anul, grupa. 
 Pagina a 2-a – cuprinsul lucrării; 
 La sfârşit se va indica bibliografia consultată: cărţi, articole, adrese internet; 
 Nerespectarea indicaţiilor va atrage depunctarea proiectului. 
 
PREDAREA  PROIECTULUI până pe 21.12.2015  (la secretariat I.D.). 
 

 
Lect.univ.dr. Gabriela Cioban 

Conf.univ.dr. Rozalia Kicsi 
 
 
 
 


