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PROFESORI COORDONATORI LUCRĂRI DE DISERTAȚIE MID 

TEME /DOMENII LUCRĂRI DE DISERTAȚIE MID 

 

 

Prof. univ. dr. Doina Banciu 
• Guvernarea Electronică 
• Guvernarea Electronică - efect al dezvoltării societății informaționale 
• Guvernarea Electronică - Studiu de caz - Sistemul Național Electronic de Plată 
• Digitalizarea - oportunități și provocări 

 
Prof. univ. dr. Oana Iucu 

• Legislația în administrația publică 
• Sisteme de guvernare comparate 
• Statutul aleșilor locali 
• Actele specifice dreptului european 
• Instituția prefectului 
• Acțiunea în contenciosul administrativ 
• Agențiile europene 

 
Prof. univ. dr. Elena Tîrziman 

• Organizarea și regăsirea informației specializate (informația științifică, economică, 
administrativă, etc.) 

• Servicii publice digitale (E-Guvernare, E-Administrare, E-Learning, E – Health, E – 
Cultura, etc) 

• Competențe digitale necesare profesiilor din domeniul administrativ 
• Comunicarea din domeniul administrativ în spațiul digital 

 
Conf. univ. dr. Niculina Vârgolici 

• Secretariatul în instituțiile publice și private 
• Femeia în lumea profesională contemporană 
• Comunicarea în mediul online 
• Afacerile și social media 
• Scrisoarea – mijloc de comunicare 



• Rolul asistent managerului în instituțiile private 
• Negocierea clasică vs. negocierea online 
• Secretariatul de ieri și azi 
• Corespondența ca activitate a secretariatelor 

 
Lector univ. dr. Ioana Vasiloiu 

• Arhivistica 
• Arhivarea documentelor 
• Tehnici și metode de arhivare 
• Cultură și identitate europeană  

 
Lector univ. dr. Mihail Dumitrache 

• Guvernarea electronică - Studiu de caz - Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor 

• Protecția Datelor cu Caracter Personal - Studiu de Caz - Implementarea în cadrul unei 
entități 

• Interacțiunea administrației în mediul online 
• Sistemul Electronic de Achiziții Publice - Studiu de caz - Platforma S.I.C.A.P. 
• Digitalizarea sectorului public - Studiu de caz - Spațiul Privat Virtual 
• Evoluția procesului de învățământ - de la sistemul clasic de învățământ la învățarea 

asistată de calculator 
• Securitatea Cibernetică. Analiză generală a securității cibernetice și a Directoratului 

Național de Securitate Cibernetică 
• Organizații internaționale care guvernează Internetul 
• Sistemul de Registru Internet 
• Sisteme de eGuvernare în România 

 
Lector univ. dr. Cristina Albu 

•  Implementarea Sistemului pentru managementul calității în companii. 
• Analiza managementului calității în cadrul .....numele companiei.... 
• Utilizarea instrumentelor online pentru promovarea serviciilor publice în administrație 
• Soluții pentru implementarea unui Sistem pentru Managementul 

Documentelor electronice în organizații 
 

Notă: Tema de cercetare se va individualiza pentru fiecare student în funcție de domeniul 

ales. 

 


