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Autorul lect.univ.dr. Cezar Corneliu Manda, 
cadru didactic universitar al Facultăţii de 
Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de 
Studii Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe 
juridice, suscită interesul specialiştilor în domeniul 
juridic şi administrativ, practicieni şi teoreticieni, 
oferind volumul intitulat Elemente de ştiinţa 
administraţiei, o lucrare care, mai mult decât 
interesantă, oferă un real suport în înţelegerea şi  
aprofundarea a ceea ce numim „viaţa 
administrativă”. 

Bogată experienţă pe care lect.univ.dr. Cezar 
Corneliu Manda o deţine atât ca specialist în ştiinţe 
administrative şi juridice, cât şi ca practician în 
cadrul autorităţilor administraţiei publice româneşti, 
se reflectă prin intermediul ideilor valoroase 
reflectate de această lucrare, conferind un real suport 
pedagogic, atât sub aspectul problemelor discutate, 
cât şi al actualităţii acestora. 

Având ca punct de referinţă necesitatea 
dezvoltării unui sistem de administraţie publică sustenabilă, capabilă să gestioneze provocările 
datorate transformărilor din mediul sociopolitic şi economic românesc, autorul propune studierea 
noţiunilor şi conceptelor fundamentale ale ştiinţei administraţiei, în considerarea ca element de 
referinţă al cercetării administrative, a „faptului administrativ”. 

Lucrarea este structurată în 12 capitole, fiecare tratând principalele probleme ale ştiinţei 
administraţiei, ca ştiinţă autonomă şi interdisciplinară. 

În cadrul primului capitol intitulat Fundamentele ştiinţei administrative autorul prezintă o 
succintă evoluţie a ştiinţei administraţiei, subliniind aspecte referitoare la necesitatea apariţiei, 
caracteristicile şi conţinutul acestei ştiinţe. 

În al doilea capitol, intitulat Evoluţia ştiinţei administraţiei, autorul facilitează o cunoaştere 
aprofundată a principalelor direcţii de dezvoltare a ştiinţei administraţiei, în state precum Franţa, 
Germania, Statele Unite ale Americii şi alte ţări europene şi, în special, România. 

Capitolul al III-lea degajă în mod ştiinţific principiile care guvernează ştiinţa administraţiei 
şi o particularizează în raport cu celelalte ştiinţe. 

Cel de-al IV-lea capitol permite înţelegerea rolului şi a funcţiilor administraţiei publice ca 
entitate ce interacţionează activ sub aspect organizaţional cu mediul său (social, politic, juridic 
etc.), subliniind avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă organizarea şi funcţionarea 
structurilor sale, atât în sistem centralizat, cât şi în sistemul descentralizat administrativ. 

Capitolul V este atribuit sarcinilor administraţiei publice, autorul identifică locul şi 
importanţa sarcinilor pe care le indeplineşte sistemul administraţiei publice în cadrul societăţii. 
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O privire specială asupra organizării administraţiei publice este suprinsă de capitolul VI, 
această temă ce a constituit dintotdeauna obiect de cercetare pentru ştiinţa administraţiei aducând în 
prim plan concepte-cheie precum administraţia ministerială, administraţia autonomă, structura 
teritorială, centralizare, descentralizarea administrativă etc. 

Problematica gestiunii resurselor administraţiei publice este dezbătută în cadrul capitolului 
VII, punându-se accent pe eficientizarea activităţii administraţiei publice, prin identificarea de 
modalităţi, forme şi soluţii concrete aplicabile într-o formulă general valabilă, şi implicit adaptabile 
spaţiului administrativ românesc.   

Activitatea de documentare administrativă constituie un capitol distinct, capitolul VIII, fiind 
prezentate aspecte referitoare la etapele documentării, precum şi la categoria de documente ce întră 
în sfera de interes a muncii administrative. 

Metodele utilizate de ştiinţa administraţiei fac obiectul capitolului IX, parcurgerea acestui 
capitol surprinzând complexitatea administraţiei publice.   

Lucrarea acordă un spaţiu aparte şi deciziei administrative, identificând elementele ce 
definesc un proces complex de alegere a variantei decizionale, dar şi concepte legate de structura sa 
intrinsecă, clasificarea, caracteristicile deciziei administrative etc. 

Rolul controlului administraţiei publice, activitate importantă în reglarea executării deciziei 
administrative si a însăşi actului decizional este dezbătut în capitolul IX, punându-se accent pe 
aspectele ce consolidează şi sporesc eficacitatea administrativă.  

Ultimul capitol al lucrării, surprinde multiplele direcţii de modernizare la care a fost şi este 
supusă administraţia publică din România ca urmare a evoluţiei paradigmelor intelectuale care au 
declanşat multiplele reforme administrative şi care solicită o reechilibrare a balanţei puterilor 
actorilor spaţiului acţiunilor publice: administraţie, cetăţeni şi actori privaţi 

În încheiere, lucrarea reuşeşte să conferă o radiografie critică, ştiinţifică, a principalelor 
aspecte cu care se confruntă administraţia publică în procesul de adaptare la realitatea socio-
politică, juridică, economică etc. românească. 

Noutatea lucrării, stilul accesibil, calitatea ştiinţifică şi didactică a lucrării o recomandă ca 
un instrument valoros, extrem de necesar şi util atât studenţilor, în calitatea lor de viitori oameni de 
administraţie, cât şi practicienilor din cadrul administraţiei publice din România, în procesul de 
formare şi perfecţionare continuă. 
 


