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Disciplinele din postul 18: Elemente de planificare strategică în instituțiile publice; Teoriile 

organizațiilor; Introducere în administrația publică; Redactare academică 

 

1. Planificarea strategică și managementul strategic în sectorul public 

2. Instrumente ale managementului strategic utilizate în sectorul public 

3. Modele de planificare și management strategic 

4. Rolul și importanța stakeholderilor în procesul de planificare strategică în sectorul public 

5. Planificare și management strategic la nivelul administrației publice locale din România 

6. Conceptul de organizație: definirea organizațiilor, trăsăturile generale ale organizației, 

rațiunile apariției și existenței organizațiilor, perspective ale definirii organizațiilor 

7. Componentele organizării formale, definiția și elementele componente ale structurii 

organizaționale, variabilele și dimensiunile structurii organizaționale, proiectarea 

structurii, clasificarea structurii organizaționale, tipologia structurilor organizatorice 

8. Funcțiile conducerii. Procesul decizional 

9. Managerii, leadership-ul și echipa 

10. Cultură și comportament organizațional 

11. Structura administrației. Regimurile politice: prezidențial, parlamentar și semi prezidențial 

12. Președintele și structura administrației prezidențiale 

13. Guvernul: funcții și atribuții 

14. Principiile privind organizarea și funcționarea administrației publice: legalității, 

eligibilității și participării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit 

15. Aspecte privind resursele umane la nivelul administrației publice din România 

16. Redactarea academică și cerințele sale esențiale, tipuri de redactare academică, 

specificitatea stilului academic de redactare a unui text 

17. Particularitățile stilului științific 

18. Lucrarea academică de cercetare: specificitatea unei lucrări de cercetare, scopul elaborării 

unei lucrări științifice, cerințe de conținut, structura cadru a unei lucrări academice 

19. Documentarea asupra unei teme de cercetare: identificarea surselor bibliografice, relevanța 

surselor de informare/documentare, surse bibliografice primare și secundare 

20. Elaborarea stadiului actual al cunoașterii: critica literaturii de specialitate, raportarea la 

lucrări de cercetare anterior publicate, citarea și parafrazarea surselor bibliografice 

relevante, paragrafarea și rolul său în redactarea unui text scris 
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