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Secțiunea a II-a.
Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI
Tematică orientativă
(enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ)

•

Management public.

•

Finanțe publice. Drept financiar.

•

Drept vamal și drept consular.

•

Sociologia administrației.

•

Comunicarea în administrația publică.

•

Istoria administrației.

•

Demografie.

•

Statistică.

•

Sistematizarea teritoriului. Urbanismul.

•

Științe politice.

•

Psihologia în studiul relației administrație-cetățean.

•

Teorii filosofice în administrația publică.

•

Gestiunea personalului în administrația publică. Personalul contractual. Dreptul muncii.
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•

Analiza sistemică a fenomenului administrativ. Cibernetica sistemelor administrative.

•

Informatizarea în administrația publică. Rolul tehnologiei informației în relația dintre
administrația publică și mediul de afaceri. Conceptul de e-administrație.

•

Reglementarea la nivel constituțional a administrației publice. Drept constituțional național
și comparat.

•

Teoria administrației publice. Sisteme administrative comparate.

•

Teoria generală a dreptului. Tehnica legislativă. Structura reglementărilor administrative.
Rolul statului în diverse tipuri de economii. Sistemele de drept.

•

Autoritățile administrației publice și mediul de afaceri. Instituții administrative de
supraveghere a piețelor economice. Reglementări administrative cu impact asupra mediului
economic. Statul și protecția juridică a consumatorului. Privire comparativă.

•

Conceptul de Spațiu Administrativ European. Elemente componente ale Spațiului Administrativ
European.

•

Structura politico-administrativă a Uniunii Europene. Rolul Comisiei europene.

•

Convergențe între administrațiile publice ale statelor membre ale Uniunii Europene.

•

Procesul decizional în Uniunea Europeană.

•

Tratatul de la Lisabona și influențele sale asupra Spațiului Administrativ European.

•

Integrarea autorităților și instituțiilor administrative naționale în sistemul de valori al Uniunii
Europene.

•

Evoluții posibile ale instituțiilor Uniunii Europene.

•

Managerul public – realități și perspective de carieră. Statutul managerului public. Cariera
managerului public. Răspunderea managerilor publici. Privire comparativă.

•

Strategii manageriale în administrația publică. Prezentarea unor proiecte manageriale de succes.
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