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ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI
1. CONCEPTUL ŞI DEFINIREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
- Etimologie. Semnificaţia termenului;
- Concepte de bază: putere publică, interes general;
- Raţiuni care justifică necesitatea instituției administraţiei publice;
- Rolul administraţiei publice în sistemul puterilor statului;
- Administrație publică vs management public.
2. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ADMINISTRAŢIEI
- Considerații privind statutul științei administrației;
- Originile științei administrației. Precursorii ştiinţei administraţiei;
- Curente. Viziunea europeană vs viziunea americană;
- Dezvoltarea ştiinţei administraţiei în România.
3. INSTRUMENTE DE INVESTIGARE ŞI TIPURI DE ANALIZĂ A
FENOMENULUI ADMINISTRATIV
- Moduri de abordare a fenomenului administrativ şi consecinţele
metodologice ale acestora;
- Metode și tehnici de cercetare utilizate în știința administrației.
4. STRUCTURA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE.
PRINCIPII ŞI CRITERII DE ORGANIZARE
- Abordarea sistemică a administraţiei publice: sistemul politicoadministrativ;
- Principalele elemente ale sistemelor politico-administrative;
- Concepte de bază in structurarea sistemelor administrative: criteriul
teritorial și funcțional: principiile centralizării, descentralizării,
desconcentării.
5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI LEGITIMITATEA
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE CA INSTITUŢIE SOCIALĂ
- Organizarea teritoriului. Cum se „construieşte” un nivel administrativ?
- Criterii de organizare teritorial-administrativă;

- Instrumente pentru regionare: Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru
Statistică
- Delimitarea funcţiilor şi competenţele nivelurile administrative.
6. STRUCTURA GUVERNĂRII CENTRALE
- Fundamente conceptuale ale organizării şi funcţionării administraţiei
centrale;
- Elemente componente ale structurii guvernamentale;
- Funcţii şi caracteristici esenţiale ale ministerelor;
- Agenţii şi departamente.
7. DECIZIA ÎN SECTORUL PUBLIC. MODELE TEORETICE DE
LUARE A DECIZIEI
-

Abordarea alegerii raționale;
Abordarea cu privire la luarea deciziilor pe baza respectării regulilor;
Abordarea politică sau Modelul incremental;
Abordarea scanării mixte;
Abordarea „coșului de gunoi”.

COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
I. COMUNICAREA PUBLICĂ
• Definiția și caracteristicile comunicării publice
• Elementele procesului de comunicare publică (categorii de emițători și
receptori specifici comunicării publice; mesajul în comunicarea publică;
modalități de asigurare a feedback-ului)
• Funcțiile comunicării publice
II. FORME SPECIFICE ALE COMUNICĂRII ÎN ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ
• Administrația publică – definirea conceptului. Organizarea administrației
publice în România
• Trăsături specifice ale administrației publice ca organizație comunicantă
• Principii fundamentale ale comunicării în administrația publică, conform
prevederilor Constituției României și legislației specifice
• Forme ale comunicării interne în administrația publică
 Operațiuni de comunicare internă și corespondență administrativă

 Clasificarea
corespondenței
administrative,
documentele
administrative de comunicare internă (tipologie, elemente de stil și
structură, specifice documentelor administrative)
• Forme specifice ale comunicării externe – comunicarea administrației
publice cu cetățenii
 Organizarea liberului acces la informațiile de interes public potrivit
Legii 544/2001 (cu modificările și completările ulterioare)
 Transparența decizională în administrația publică – modalități de
asigurare a participării cetățenilor la procesul decizional
III. STRUCTURILE CU ROL ÎN COMUNICAREA PUBLICĂ DIN
CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
• Structuri de comunicare la nivelul administrației prezidențiale
• Structuri de comunicare la nivelul guvernului și la nivelul autorităților
administrației publice locale

