
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2016-2017 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DREPT SI STIINTE SOCIALE 

1.3. Departamentul  DREPT 

1.4. Domeniul de studii STIINTE ADMINISTRATIVE 

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6. Programul de studii ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul resurselor umane in 

administratia publica 

2.2. Cod disciplină AP I 18.1 

2.3. Titularul activităţii de curs Gaban Lucian 

2.4. Titularul activităţii de seminar Gaban Lucian 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

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 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat   5 

Examinări   2 

Alte activităţi …….    
 

3.7 Total ore studiu individual 19 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 75 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Studenţii vor frecventa cursul la ora şi sala prevăzute prin orarul secţiei, 

prezenţa fiind urmărită prin sondaj 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Studenţii vor frecventa în mod obligatoriu orele de seminar, în care se vor 



rezolva studii de caz şi se vor întocmi referate ce vor fi susţinute la finalul 

semestrului 

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • Să cunoască conceptele şi terminologia specifice managementului  în administraţia publică 

• Să înţeleagă modul de organizare şi desfăşurare a activităţii din administraţia  publică 

• Să fie capabili să reducă birocraţia în administraţia publică 

 

Competenţe transversale • Aplicarea principiilor, normelor şi a rigorilor eticii profesionale în propria activitate, prezentă şi 

viitoare 

• Cunoaşterea şi analiza teoriilor, a principiilor ce guvernează managementul în administraţia 

publică 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu termenii şi categoriile economice ale 

managementului public 

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege modul cum este organizată 

o instituţie publică, formarea abilităţii necesare pentru a cunoaşte cum se 

realizează managementul în administraţia publică. 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Noţiuni introductive şi concepte de bază Perlegere şi dezbatere 10 

Funcţii, valori şi sisteme ale managementului în domeniul public Perlegere şi dezbatere   4 

Leadershipul ca activitate de conducere Perlegere şi dezbatere   4 

Comunicarea organizaţională Perlegere şi dezbatere   4 

Personalul în administraţia publică Perlegere şi dezbatere   6 

Seminar-laborator   

Fişa postului şi analiza sarcinilor care rezultă din fişa postului Studiu de caz şi dezbatere   6 

Metode de recrutare şi selecţie a personalului Referate şi dezbatere   6 

Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din administraţia 

publică 

Studiu de caz şi dezbatere   6 

Instruirea şi dezvoltarea profesională Referate şi dezbatere   4 

Motivarea personalului Referate şi dezbatere   4 

Modalităţi de de evaluare a carierei în administraţia publică  Studiu de caz   2 
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Mod de accesare: Biblioteca Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Stabilirea conţinutului disciplinei de management în administraţia publică s-a făcut prin discuţii cu cadre didactice din alte 

departamente sau instituţii de învăţământ superior precum şi cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale, judeţene şi centrale. 
 

 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Subiecte teoretice complexe  Examen teoretic scris 70% 

    

10.5 Seminar/laborator Prezentarea de referate şi de 

studii de caz 

Evaluarea colegială a 

referatelor 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 Demonstrarea competenţelor în:  

● înţelegerea importanţei şi rolului administraţiei publice 

● managementul  unei instituţiei publice 

● leadership 

● rolul şi atribuţiile funcţionarului public 

● modul de recrutare şi promovare a personalului în administraţia publică 

  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

    Anterior începerii  

semestrului universitar         

            

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

 Anterior începerii  

semestrului universitar       

 

DUPĂ CAZ – Notă EXPLICATIVĂ: recuperarea seminarelor se va face astfel:....... 


