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  FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Din Sibiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul    Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT PUBLIC 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Ramona Todericiu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ramona Todericiu 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Opt 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   13 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      - 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        ● Cunostinte de management 
4.2 de competenţe        ● Capacitatea de a lucra in echipa, abilitati de comunicare 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● Sala dotata cu echipament de proiectie, echipament audio-video 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

●  Sala dotata cu echipament de proiectie, echipament audio-video 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei 
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale 

Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate 
(în ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 

C
om

pe
te
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e 

ta
ns

ve
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Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoasterea conceptelor si teoriilor cu privire la functionarea 
sectorului public prin realizarea unei analize SWOT critice la 
nivelul sectorului public romanesc din prezent. 

7.2 Obiectivele specifice              Intelegerea  particularitatilor  stiintifice  care,  la  randul  lor,  
ifluenteaza  procesele  de management, cele de executie si de 
urmarire a deciziilor managerial-administrative; 

 Identificarea  si  analiza  structurii  institutiilor  publice,  a  
relatiilor  implicate,  a componentelor  sistemice,  a  
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competentelor  si  resposabilitatilor  ce  revin  managerilor 
institutiilor publice; 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs introductiv: Obiectivele si competentele dobandite ca 
rezultat al invatarii, precizarea metodelor si instrumentelor de 
lucru, a surselor de date, bibliografie,precum si a cerintelor 
standard de evaluare intermediara si finala. 

Prelegere interactive, 
dezbaterea, 

problematizarea, 
explicaţia, discutii in 
grup, studiu de caz. 

4 ore 

 Necesitatea , rolul si continutul managementului public. 
Caracteristici si valori fundamentale ale managementului 
public. 

2 ore 

Principiile fundamentale ale managementului public: continut, 
particularitati.  

2 ore 

Modul de aplicare a principiilor fundamentale ale 
managementului public in diferite etape si faze ale procesului 
managerial dintr o institutie publica. 

2 ore 

Functiile managementului public : continut, particularitati. 2 ore 
6. Functiile managementului public si modul de exercitare a 
acestora in institutia publica. 

2 ore 

Particularitati ale managementului subsistemului organizatoric 
din institutiile publice; ale managementului organizarii 
structurale si procesuale; ale subsistemului decizional; ale 
managementului sistemului informational specific unei 
institutii publice:  notiuni, concepte. 

2 ore 

Particularitati ale procesului decizional, in general si ale celui 
strategic intr o institutie publica. 

2 ore 

Metode si tehnici de management utilizate in institutiile 
publice. 

2 ore 

Cultura organizationala si rolul acesteia intr o institutie 
publica, eficienta si eficacitatea in managementul public. 

2 ore 

Resursele umane-resursele strategice ale institutiilor publice. 2 ore 
Comunicare in sectorul public- comunicarea interna , externa 
si comunicarea manageriala. 

2 ore 

Noul management public. Abordari recente in managementul 
public international si oportunitatea adaptarii si implementarii 
lor in institutiile publice din Romania  

2 ore 

Bibliografie: 
 Nica, E., Managementul resurselor umane în administrația publică, Editura Economica, Bucuresti, 

2012; 
 Matei, L., Romanian Public Management Reform. Theoretical and empirical studies. Volume 2 - 

Civil service, Editura Economica, Bucuresti, 2009; 
 Vaduva, S., Antreprenoriat în managementul public. Globalizarea, europenizarea și importanța 

societății civile a afacerilor; Editura Economica, Bucuresti, 2015; 
ANDRONICEANU, A., Noutati in managementul public, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=6&idb=8 

 ANDRONICEANU, A., Management public, http://www.biblioteca-
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digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=10&idb=8 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Activitatea manageriala in sectorul public in contextul 
european si modial; 

 
 
Exerciţiul, studiul de 
caz,  metode  şi  
tehnici  ale gândirii 
critice 

4 ore  

Succesul sau insuccesul, ca efecte ale managementului public; 4 ore 

Viziunea strategica, modalitate de a concepe strategia in 
sectorul public; 

4 ore 

Interdependente intre organizarea formala si organizarea 
informala in institutiile din sectorul public; 

2 ore 

Tendite de modernizare  legate de reforma in sectorul public; 2 ore 

Perfectioarea comunicarii la nivelul sectorului public; 2 ore 

Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor publice; Exerciţiul, studiul de 
caz,  metode  şi  
tehnici  ale gândirii 
critice 

2 ore 

 
Particularitati ale managementului public in domeniul 
resurselor umane ; 

2 ore 

Influenta culturii organizationale din institutiile publice asupra 
nivelului performantelor resurselor umane; 

2 ore 

Noul management public si misiunea institutiilor publice in 
acest context  

2 ore 

Bibliografie: 
 Petrescu ,I., Muscalu, E., Tratat de managemet public, Ed.ULB Sibiu, 2003 
 Andronescu, Armenia  –  Noutăţi  în  managementul  public  –  Editura Universitară, Bucuresti, 2005; 
 Andronescu, Armenia – Management public. Studii de caz din instituţii  si autorităţi ale administraţiei 

publice – Editura Universitară, Bucuresti, 2005; 
 Ghete, G., Dobrescu, R., Parlagi, A. – Managementul administratiei publice locale – Consilierii locali 

–Editura Economica, Bucuresti, 1999; 
 Paunescu,  Mihai  –  Management  public  in  Romania,  Ed.  Polirom,  Iasi,  2008 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Disciplina răspunde cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional în 

domeniul studiat; 
 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului, fiind corelată cu 

programe de studii similare din universitățile europene ce aplică sistemul Bologna; 
 Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică 

şi tehnică corespunzătoare nivelului de licență, care să le permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după 
absolvire, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de masterat; 
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10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Participare activa la 
prelegeri cu intrebari, 
comentarii, exemple de 
analizat; 
Raspunsuri corecte la 
intrebari adresate la 
cursuri; 

Se inregistreaza 
frecventa si se aplica 
grile de punctaj; 
 
Grila de punctaj pentru 
raspunsurile corecte 

70% 

10.5 Seminar/laborator Implicarea in analiza si 
rezolvarea unor studii 
de caz si participarea 
corespunzatoare in 
echipe de simulare 
manageriala. 

Studii de caz 30% 

10.6  Standard minim de performanţă                                                        
● învatarea suportului de curs, parcurgerea  bibliografiei obligatorii, acumularea numarului minim de 
puncte la evaluarea pe parcursul semestrului si sustinerea proiectelor. 
obţinerea a minim 70 % din punctajul examenului final şi obţinerea a minim 50% din punctajul total 
(pentru nota 5) 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
  01.10.2016   .......................................   ....................................... 
   
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
 03.10.2016       ....................................... 


