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Disciplina: PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR CU FINANŢARE U.E. 
 
1. Managementul dezvoltării durabile rurale în România. Studiu de caz : Zona (județul)…… 
2. Managementul proiectelor de dezvoltarea durabila a turismului regional si local. Studiu de caz : Zona 
(județul)…… 
3. Îmbunătățirea mediului de afaceri regional si local prin implementarea proiectelor de dezvoltare 
durabila. Studiu de caz: Zona (județul)…… 
4. Managementul riscului în implementarea proiectelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii. 
Studiu de caz... 
5. Managementul proiectelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii în zonele defavorizate: 
reglementari legale, dificultăți, avantaje si dezavantaje. Studiu de caz: Zona ….. 
6. Politica europeana în domeniul transporturilor. Studiu de caz: ... 
7. Politica europeana privind protecția mediului înconjurător. Studiu de caz:  
8. Politica monetara si instrumentele politicii monetare comunitare. Studiu de caz: .... 
9. Politica în domeniul forței de munca în Uniunea Europeana. Studiu de caz: .... 
10. Dezvoltarea durabila si protecția mediului înconjurător în cadrul țărilor comunitare. Studiu de caz. 
11.Rolul managementului de proiecte in contextul dezvoltării unităților administrativ teritoriale din 
Romania 
12.Acordul de parteneriat încheiat de Romania cu Uniunea Europeana 
13.Strategiile si programe naționale de dezvoltare 
14. Cadrul legislativ și instituțional privind gestiunea fondurilor ESI la nivel național 
15.Managementul riscurilor 
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Disciplina: ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR EXERCITATĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE ALE U.E. 
 
1. Activitatea de audit al fondurilor europene. Studiu de caz exercițiul financiar 2014-2020. 
2. Facilitatea Schengen, instrument de aplicare a aquis-ului in domeniul controlului frontierelor. 
3. Activitatea de audit a instituțiilor publice. Studiu de caz 
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