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A. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

1. Probleme actuale și de perspectivă privind managementul resurselor umane în 

cadrul instituţiilor publice 

2. Creșterea contribuției managementului resurselor umane la îmbunătățirea 

activității instituțiilor publice 

3. Aspecte ale utilizării resurselor umane în cadrul instituțiilor publice 

4. Posibilităţi de perfecţionare a managementului resurselor umane în cadrul 

instituţiilor publice 

5. Analiza şi perfecţionarea activităţii departamentului de resurse umane 

6. Eficientizarea managementului resurselor umane la nivelul instituţiilor publice 

7. Modalităţi de creştere a eficienţei managementului resurselor umane în instituţiile 

publice 

8. Îmbunătăţirea procesului de analiză a posturilor la nivelul instituţiilor publice 

9. Metode de analiză a posturilor în cadrul instituțiilor publice 

10. Asigurarea cu personal - recrutarea, selecția și angajarea pe post, în funcția 

publică 

11. Particularităţi ale procesului de recrutare şi selecţie a peronalului în cadrul 

instituţiilor publice 

12. Procesul planificării carierei funcţionarului public 

13. Formarea profesională a funcționarilor publici și gestiunea carierei în instituțiile 

publice din România 



14. Managementul recompenselor în administrația publică 

15. Organizarea și dezvoltarea carierei în funcția publică  

16. Analiza activității de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici 

17. Analiza activității de evaluare a performanțelor profesionale a angajaţilor din 

administraţia publică 

18. Particularităţile sistemului de recompense al funcţionarilor publici 

19. Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul instituţiilor publice 

20. Conflictele de muncă şi modalităţi de soluţionare a acestora în cadrul instituțiilor 

publice 

21. Analiza stresului organizațional în insituțiile publice 

 

B. MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

1. Rolul şi importanţa activităţii de achiziţii în instituţiile publice 

2. Evoluția achizițiilor publice 

3. Perfecţionarea managementului achizitțiilor publice  

4. Procesul de achiziție publică 

5. Particularităţile procesului de achiziție publică de produse/servicii/lucrări 

6. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică 

7. Îmbunătățirea sistemului de achiziții publice din România 

8. Contractul de achiziție publică 

9. Noul concept de achiziții publice 

10. Probleme actuale și de perspectivă privind achizițiile publice 

 

 

 

 


