TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE DISERTATIE
1. Politica de dezvoltare rurala în România din perspective interesului national.
2. Promovarea produselor agroalimentare ecologice pe piata UE.
3. Dezvoltarea de activitati alternative în mediul rural. Studiu de caz.
4. Dezvoltarea durabila regionala în România. Studiu de caz.
5. Dezvoltarea durabila a zonelor rurale din România în perioada post aderare la Uniunea
Europeana.
6. Fundamentarea planului de afaceri privind dezvoltarea si modernizarea la o SC
agroalimentara.
7. Diversificare de activitati în mediul rural. Studiu de caz.
8. Fundamentarea planului de afaceri privind înfiintarea unei pensiuni turistice.
9. Fundamentarea unui proiect de investitii privind înfiintarea unei ferme de vaci.
10. Dezvoltarea de activitati alternative în mediul rural. Studiu de caz.
11. Dezvoltarea rurala durabila. Studiu de caz: Delta Dunarii.
12. Dezvoltarea de activitati alternative în mediul rural. Studiu de caz.
13. Fundamentarea unui proiect de investitie în mediul rural. Studiu de caz.
14. Modalitati de rezolvare a problemelor de dezvoltare regionala în România. Studiu de
caz.
15. Îmbunatatirea sistemului de sustinere a producatorilor agricoli prin platile nationale
16. Evolutii ale spatiului rural românesc în procesul de integrare în Uniunea Europeana
17. Perfectionarea activitatii institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea,
implementarea si gestionarea fondurilor structurale.
18. Evolutii ale spatiului rural românesc în procesul de integrare în Uniunea Europeana.
19. Cresterea performantei proiectelor de investitii în mediul rural (studiu de caz)
20. Elaborarea planului de afaceri la SC (cu profil agroalimentar)
21. Eficienta economica a investitiei într-o ferma noua de vaci si ovine
22. Implementarea axei 4 (LEADER) din strategia de dezvoltare rurala a României
23. Cooperarea în agricultura mondiala României (studiu de caz)
24. Agroturismul – factor al dezvoltarii zonelor montane românesti (studiu de caz)
25. Dezvoltarea activitatilor economice alternative în mediul rural (studiu de caz)
26. Plan de afaceri pentru cresterea eficientei economice a unei ferme avicole.
27. Proiecte de investitii privind înfiintarea unei pensiuni agroturistice.
28. Programe de finantare comunitara în sectorul de dezvoltare rurala din România.
29. Armonizarea politicii agricole românesti în politica agricola comuna.
30. Mixul finantarii si analiza riscului în cadrul proiectelor de investitii în agricultura.
31. Abordari conceptuale privind dezvoltarea rurala în U.E.

32. Combaterea si prevenirea evaziunii fiscale în unitatile agroalimentare.
33. Agricultura în contextul aderarii la Uniunea Europeana - plati directe.
34. Finantarea investitiilor din credite bancare.
35. Studiul privind creditarea unui proiect de investitii.
36. Finantarea din fonduri nerambursabile.
37. Fundamentarea matricei logice a proiectelor pentru:
a) infrastructura
b) dezvoltarea productiei agricole
c) agroturism
d) prelucrarea produselor agricole
e) activitati mestesugaresti
f) conservarea capitalului natural
din spatiul rural si regional.
38. Evaluarea impactului ecologic al proiectelor pentru (a-f) din spatiul rural si regional.
39. Evaluarea durabilitatii proiectelor de dezvoltare regionala.
40. Fundamentarea matricei logice a proiectelor pentru (a-f) din spatiul rural si regional.
41. Fundamentarea deciziei de finantare a proiectelor de dezvoltare rurala si regionala.
42. Analiza cost-beneficiu a proiectelor pentru (a-f) din spatiul rural si regional.
43. Aprecieri asupra procesului de verificare a bunelor conditii agricole si de mediu componenta importanta a sistemului de plati directe în agricultura. Asteptari si
provocari.
44. Politica de dezvoltare regionala din România în conformitate cu reglementarile U.E.
45. Cooperatia vector de crestere a dimensiunii exploatatiilor agricole.
46. Organizarea comuna a pietei cerealelor în România.
47. Aprecieri asupra specificitatii dezvoltarii rurale în România.
48. Studiu comparativ asupra structurilor funciare si de exploatare a terenurilor în
România si U.E.
49. Rolul agriculturii în dezvoltarea euroregionala. Studiu de caz: Euroregiunea……
50. Importanta grupurilor de producatori în eficientizarea pârghiilor de sustinere a
agriculturii.
51. Proceduri si experiente în constituirea grupurilor de producatori. Studiu de caz.
52. Estimarea efectelor economice si sociale rezultate din finantarea agriculturii prin
fondurile structurale.
53. Managementul transferului de cunoastere
54. Studii asupra eficientei factorilor de progress tehnic din agricultura, în reforma
agricola (menanizare, chimizare, îmbunatatiri funciare, seminte certificate)
55. Studii asupra actiunilor de piata funciara (vânzare-cumparare, arendare, cooperare,
concesionare).
56. Consolidarea proprietatii funciare prin comasarea parcelelor. Studiu de caz.

57. Managementul unei întreprinderi mici sau mijlocii din mediul rural.
58. IMM-urile si dezvoltarea rurala.
59. Politica de dezvoltare a IMM-urilor în România si în U.E.
60. Mediul românesc de afaceri, constituirea si functionarea IMM-urilor.
61. Informatia si decizia în IMM-uri.
62. Performanta economica a unei întreprinderi mici sau mijlocii din agricultura.
63. Analiza diagnostic a performantei economice a unei întreprinderi mici sau mijlocii din
industria alimentara (Studiu de caz pe o întreprindere din mediul rural).
64. Spiritul antreprenorial si înfiintarea de IMM-uri în mediul rural.
65. Fundamentarea economica a alegerii domeniului de activitate al unei întreprinderi
mici sau mijlocii.
66. Elaborarea unei strategii în cazul unei întreprinderi mici sau mijlocii.
67. Diagnosticul strategic. Studiu de caz.
68. Studiu de fezabilitate la S.C. _______________
69. Implementarea proiectelor europene
70. Managementul proiectelor în cadrul programului ___________
71. Managementul proiectelor cu finantare straina
72. Managementul riscului proiectului
73. Managementul costului proiectului
74. Managementul resurselor umane si materiale necesare proiectului.
75. Necesitatea armonizarii sistemului legislativ din domeniul agroalimentar si al
dezvoltarii rurale, la cerintele UE.
76. Dreptul ce deriva din libera circulatie a persoanelor în UE.
77. Parlamentul european si rolul acestuia în politica agricola a UE.
78. Libera circulatie a marfurilor în UE.
79. Libera circulatie a persoanelor în UE.
80. Libera circulatie a persoanelor, serviciilor si capitalurilor în UE.
81. Rolul consiliului UE în politica agricola si a pescuitului.

