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Obiective elaborare manual

• sprijinirea implementării funcţiei de 
administrator public la nivel local

• colectarea şi analiza experienţelor cu privire la 
implementarea funcţiei de administrator public 
în România şi în UE

• prezentarea rezultatelor şi avantajelor
introducerii funcţiei de administrator public

• oferirea unor instrumente de lucru (fişă post, 
contract de management, procedură angajare)



Structura Manualului

1. Cuprins

2. Introducere (Cuvânt înainte)

3. Funcţia de Administrator Public

i. Definire

ii. Cadrul legislativ actual specific

iii. Experienţe care au precedat apariţia administratorului 
public în România

iv. Stadiul actual al implementării funcţiei de administrator 
public în România (rezultatele cercetării pe scurt)



Structura Manualului

4. Experienţa internaţională în exercitarea funcţiei de 
administrator public (Chief Executive Officer/City 
Manager)

i. Evoluţia funcţiei de Chief Executive Officer/City Manager

ii. Exemple de bună practică 

iii. Organizarea la nivel european/Board –ul european al CEO

5. Experienţe cu privire la implementarea funcţiei de
administrator public în România

i. Studii de caz (10 exemple)

ii. Rezultatele şi avantajele introducerii funcţiei de administrator 
public în România 



Structura Manualului

6. Contribuţia administratorului public în 
dezvoltarea durabilă

i. Atribuţii şi aşteptări profesionale

7. Instrumente utile instituţiilor publice interesate să 
angajeze administratori publici 

i. Fişa postului (3 modele – Consilii judeţene, Municipii şi 
Oraşe, Comune) 

ii. Contract de management (3 modele)
iii. Procedura pentru angajarea administratorului public 

(model)

8. Bibliografie



Criterii de selectare a practicilor

• Buna practică – experienţele prezentate se constituie 
în exemple de bună practică în domeniul 
administraţiei publice

• Relevanţă şi adaptabilitate – experienţele prezentate 
sunt relevante pentru administraţia publică din 
România şi pot fi adaptate condiţiilor din România

• Evolutiv – experienţele prezentate arată evoluţia în 
timp a conceptului de Chief Executive Officer/City 
Manager

• Diversitate – experienţele prezentate provin din 
surse eterogene
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