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crt. 
Tematica Referinţe bibliografice Pagini 

1. 
Organele  

administrației de stat 

Structura sistemului administrației publice și rolul 

acesteia - introducere 

Profiroiu Alina,  

Bazele administratiei publice, 

Editura Economică,  

Bucureşti, 2010 

pp.15-20 

Președintele României și Administrația prezidențială  pp.23-29 

Guvernul și Aparatul de lucru al Guvernului 
pp.33-36 

pp.38-41 

Administrația centrală de specialitate  

pp.52-59 

pp.68-70 

pp.80 

Ramificațiile administrației statului (Administrația 

periferică și administrația exterioară) 

pp.81 

pp.88-91 

pp.93-95 

pp.100-103 

Administrațiile de susținere a unor organe constituționale  pp.105-106 

2. 
Administrația publică de 

la nivel local și județean 

Organizarea administrativ-teritorială a României pp.141-142 

Principiile de organizare și funcționare ale administrației 

publice locale 
pp.146-154 

Autoritățile administrației publice locale 
pp.164-172 

pp.175-180 

Administratorul public și secretarii unităților 

administrativ-teritoriale  
pp.195-196 

3. Funcţia publică şi funcţionarii publici din România  
pp. 306-309 

pp. 313-316 

4. Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pp. 316-321 

5. 
Cariera funcţionarilor publici (recrutarea şi selecţia, perioada de stagiu, numirea, 

evaluarea, promovarea) 

pp. 321-331 
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6. Principii și funcții ale managementului organizațiilor publice 

Androniceanu Armenia, 

Noutăţi în managementul public, 

Editura Universitară, 

Bucureşti, Ediţia a III-a, 2008 

pp. 29-54 

7. Cerințele deciziei de management public și tipuri de decizii pp. 128-134 

8. Procesul de fundamentare a deciziilor de management public pp. 139-145 

9. Eficienţa instituţiilor şi eficacitatea funcţionarilor pp. 327-330 

10. Noul management public pp. 331-339 

11. Managementul public bazat pe performanţă pp. 367-371 

12. 

Introducere în 

managementul resurselor 

umane 

Definirea şi principalele activităţi ale managementului 

resurselor umane 

Manole Cristina, 

Managementul resurselor umane în 

administraţia publică,  

Ediţia a-II-a revăzută şi adăugită,  

Editura ASE, Bucureşti, 2013 

pp. 18-24 

13. 
Analiza şi proiectarea 

posturilor 
Postul şi analiza postului 

Nica Elvira, 

Managementul resurselor umane în 

administraţia publică,  

Editura Economică, Bucureşti, 2012 

pp. 124-133 

pp. 136-142 

14. 
Asigurarea cu resurse 

umane 
Recrutarea şi selecţia resurselor umane 

Nica Elvira, 

Managementul resurselor umane în 

administraţia publică,  

Editura Economică, Bucureşti, 2012 

pp. 199-207 

pp. 211-221 

15. Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor 

Manole Cristina, 

Managementul resurselor umane în 

administraţia publică,  

Ediţia a-II-a revăzută şi adăugită,  

Editura ASE, Bucureşti, 2013 

pp. 16-174; 

pp. 179-184 

 


