REZOLUTIA
studentilor de la scolile de administratie publica,
participanti la Prima Conferinta Nationala a Studentilor în
Stiinte Administrative,

Voineasa,10-13 aprilie 2003

Studentii reprezentând facultatile si colegiile de profil din urmatoarele institutii
de învatamânt superior:
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
UNIVERSITATEA BUCURESTI
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU"
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU
UNIVERSITATEA “ANDREI SAGUNA” CONSTANTA
UNIVERSITATEA “ROMÂNO-GERMANA” SIBIU
UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
COLEGIUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA SATU MARE
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI
UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACAU
UNIVERSITATEA "ATHENAEUM” BUCURESTI
UNIVERSITATEA “PETROL SI GAZE PLOIESTI”
COLEGIUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA CÂMPINA
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” TÂRGU MURES
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” BRASOV

UNIVERSITATEA DE STAT DIN PITESTI
UNIVERSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVISTE
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIS” ARAD
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA“ IASI

Observând ca fenomenul coruptiei afecteaza imaginea functiei si functionarului
public,
Constatând slaba capacitate administrativa,
Îngrijorati de gradul ridicat de imixtiune al politicului în luarea deciziei
administrative,
Luând în considerare lipsa eficientei mecanismelor si procedurilor de control
asupra activitatilor autoritatilor si institutiilor publice,
Notând cu regret numarul mare de litigii în contencios administrativ cauzate
de necunoasterea si nerespectarea regulilor de procedura existente în
legislatia în vigoare,
Având în vedere gradul minim de comprehensibilitate a legislatiei privind
activitatea autoritatilor si institutiilor publice,
Realizând ca integrarea României în structurile UE implica un alt mod de
administrare a serviciilor cât si structuri descentralizate,
Convinsi de importanta crearii unui corp al functionarilor publici, competenti si
neutri din punct de vedere politic,
Vazând insuficienta implicare a cetatenilor în procesul decizional,
Cunoscând ca parteneriatul public-privat reprezinta esenta participarii civice la
dezvoltarea comunitatii,
Constientizând ca regionalizarea reprezinta un imbold pentru integrarea în
structurile Uniunii Europene,

Constatând ca administrarea informatiilor si serviciilor publice prin intermediul
mijloacelor electronice conduce la o puternica debirocratizare si eficientizare a
procesului administrativ,
Constienti de importanta aderarii României la Uniunea Europeana,
Având în vedere traditia Scolii românesti de Administratie Publica în pregatirea
profesionala pentru functiile din autoritatile si institutiile publice,

1.Militam pentru profesionalizarea functiilor publice
2.Sprijinim continuarea reformei functiei publice
3.Încurajam puternic adoptarea unui Cod administrativ si a unui Cod de
proceduri administrative
4.Consideram necesar ca autoritatile si institutiile publice sa-si desfasoare
activitatea pe baza transparentei si a permanentei consultari a cetatenilor si a
beneficiarilor serviciilor publice din comunitatea administrata
5.Propunem angajarea parteneriatelor de tip public-privat ca fiind o modalitate
de sprijinire a intiativelor de dezvoltare locala, de crestere a coeziunii si
spiritului participativ al comunitatii si de atingere a unui serviciu public de
calitate pentru utilizatori
6.Propunem o campanie de informare si consultare cu privire la avantajele si
dezavantajele reorganizarii administrativ-teritoriale a României
7.Pledam pentru un proces de desconcentrare si descentralizare în
administratia publica
8.Încurajam implementarea unor sisteme informatice de administratie
electronica în autoritatile si institutiile publice.
9.Gasim oportuna înfiintarea la nivelul administratiei publice locale a unor
birouri de instruire a cetatenilor cu privire la folosirea mijloacelor electronice
pentru accesarea serviciilor publice specifice.
10.Ne afirmam sprijinul pentru întarirea capacitatii institutionale de a adopta si
implementa aquis-ul comunitar.

11.Cerem recunoasterea cu prioritate a diplomelor studentilor licentiati în
stiinte administrative pentru ocuparea functiilor publice din autoritatile si
institutiile publice
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