
  

 
                                                                                     

An univ. 2022-2023 
conf. dr. Georgiana CICEO 
 
TEME LICENȚĂ  
Aferente disciplinei: Procesul decizional în UE 

1. Coaliții ad-hoc vs. coaliții permanente în Consiliul Uniunii Europene 
2. Programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Poate REFIT 

contribui la o mai bună guvernanță a Uniunii Europene? 
3. Sistemul european privind omologarea autovehiculelor – actori niveluri de decizie, competențe. 

Studiu de caz: Putea fi Dieselgate evitat? 
4. Codul de etică al Comisiei Europene. Analiză de document 
5. Analiza propunerilor privind recalibrarea competențelor între nivelul european și național de decizie 

la nivelul UE 

 
Aferente disciplinei: Politici comune în UE 

1. Guvernanța spațiului atmosferic european și efortul de promovare a siguranței operațiunilor spațiale, 
a securității spațiale și a rezilienței infrastructurii spațiale europene 

2. Extinderea majorității calificate în Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene – 
oportunități și perspective 

3. Diplomația europeană și provocările unui răspuns adecvat în situații de crisis management și 
peacebuilding – temă asumată 

4. Amenințările hibride – între Compasul strategic al UE și evantaiul percepțiilor statelor membre – temă 
asumată 

5. Analiza acțiunii externe a UE în R. Moldova - între ambiții declarate și realitatea de la fața locului – 
temă asumată 

6. Noul Pact UE privind Migrația și Azilul și implicațiile sale pentru relația UE - R. Moldova – temă asumată 
7. Protecția infrastructurii critice în ansamblul acțiunii externe a UE. Sincronizarea R. Moldova cu 

obiectivele politice ale UE – temă asumată 
8. Reforma programelor rețelelor trans-europene de transport și modificarea raporturilor între 

transportul feroviar, rutier și aerian  
9. Producția europeană de baterii electrice. Dificultățile procesului de reglementare – între considerente 

de sustenabilitate și ambiția de a crea campioni globali 
10. Strategia UE pentru o economie bazată pe hidrogen – limite și oportunități 
11. Eliminarea CO2 din atmosferă ca parte integrantă a politicii UE în domeniul schimbărilor climatice. 

Analiza rețelelor de actori care urmăresc modelarea măsurilor de politică publică în domeniu 
12. Agenda UE în materie de securitate cibernetică și importanța acordată protecției datelor personale – 

temă asumată 
13. Agenda UE cu privire la inteligența artificială – între deziderate etice și facilitarea avansului tehnologic 

și științific în domeniu  
14. Instrumente și proceduri pentru susținerea digitalizării la nivelul UE – temă asumată 
15. Piața unică digitală – între Digital Governance Act și Digital Services Act 
16. Instrumente și proceduri pentru asigurarea protecției consumatorilor pe piața unică a UE 
17. Absorbția fondurilor europene – între efecte benefice și excese birocratice – temă asumată 
18. ”Farm-to-Fork” – dileme europene ale reglementării eliminării intermediarilor din relația dintre 

producătorii și consumatorii de produse alimentare – temă asumată 
19. Măsuri de sprijinire a agriculturii ecologice în contextul dezvoltării durabile temă asumată 
20. Instrumente și obiective ale politicii externe europene – temă asumată 
21. Protecția biodiversității în Uniunea Europeană. Politici și instrumente specifice – temă asumată 

 
Aferente disciplinei: Teoriile integrării europene 

1. Capacitatea neofuncţionalismului de a explica politica europeană în domeniul sănătății 



  

 
                                                                                     

2. Articularea politicii de protecție a mediului din perspectiva guvernanței multinivel. Studiu de caz: 
Uniunea Europeană  

3. Cum poate fi explicată crearea Serviciului European de Acțiune Externă cu ajutorul teoriilor integrării 
europene? 

4. Modele de coordonare și parteneriat după aderarea la Uniunea Europeană. Studiu de caz: Grupul de 
la Visegrád 

5. De la Conferința privind Viitorul Europei la Viitorul UE – reașezarea raportului dintre integrare și 
extindere 

6. Scenarii privind viitorul UE – temă asumată 
7. Analiza crizei migrației din perspectiva teoriilor integrării – temă asumată   



  

 
                                                                                     
TEME DISERTAȚIE 

Aferente disciplinei: Uniunea Europeană în practică. Politică și strategie la nivel european 

1. Capacitatea Serviciului European de Acțiune Externă de a fixa agenda de politică externă a Uniunii 
Europene – șanse și perspective 

2. Coeziunea și coerența politicii externe a Uniunii Europene. Poate Serviciul European de Acțiune 
Externă oferi o soluție pentru o mai bună reprezentare a intereselor Uniunii Europene? 

3. Limitele capacității de implicare a UE în managementul crizelor de pe continentul african. Studiu de 
caz: .... 

4. Provocări ale consolidării încrederii în mecanismele de punere în aplicare ale Uniunii Europene 

5. Definirea conceptului de ”autonomie strategică” a UE 

 

Aferente disciplinei: Analiza și evaluarea politicilor publice 

1. Principiul neutralității internetului. Interacțiunea Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în domeniul Electronic (BEREC) cu autoritățile naționale pentru punerea în aplicare a 
acestui principiu 

2. Creșterea interoperabilității mijloacelor de transport în România. Analiza măsurilor de realizare a unor 
noduri de transport intermodal 

3. Analiza și evaluarea măsurilor de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul orașului ..... 

4. Implicarea actorilor non-guvernamentali în promovarea ecologizării agriculturii în context european. 
Studiu de caz: Analiza situației României 

5. Analiza implicării ONG-urilor in decizii privind demararea unei politici publice 

6. Bugetarea participativă – un efort în direcția responsabilizării sau doar un exercițiu de imagine ? 

7. Ce rol pentru industriile creative în planificarea politicilor de dezvoltare regională ? 

8. Îmbunătățirea calității vieții: mecanismele pieței versus acțiunea guvernamentală 

9. Sistemul național de inovare – parametrii cooperării între autorități, mediul de afaceri și universități 
în context românesc 

10. Opțiuni de politică publică privind reducerea consumului de zahăr în rândul copiilor – temă asumată 

 


