MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.

Learning by doing

Cod program: MQC 054

ADMINISTRATIA PUBLICA IN CANTEXTUL
REGIONALIZARII SI REVIZUIRII CONSTITUTIEI
CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de uni t at i l e hot el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

Lectori: Specialisti in Drept Administrativ si Proiecte Europene

Cursul se adresează practicienilor din domeniul administraţiei publice şi urmăreşte
aprofundarea de către cursanţi a următoarelor aspecte:

O Organizarea administraţiei publice şi a teritoriului,
o propuneri de modificare a organizării administrativ-teritoriale a României,
o

propunerile de revizuire a Constituţiei privind administraţia publică

Administraţia publică ca subsistem al sistemului social global se află într-o permanentă
schimbare şi transformare din dorinţa de a-şi realiza misiunea sa de servire a intereselor
cetăţenilor. Interesul general este farul călăuzitor al întregii activităţi a administraţiei a
cărei satisfacere se realizează prin organizarea executării şi executarea în concret a legii şi a
celorlalte acte normative şi prin prestarea de servicii publice. Evoluţia societăţii conduce şi
la o schimbare în planul nevoilor sociale, schimbare la care trebuie să răspundă sistemul

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

administrativ printr-o organizare adaptată contextului respectiv. De aici se desprinde
concluzia că o corectă organizare a administraţiei publice şi a teritoriului conduce la o bună
gestionare a treburilor publice şi astfel se oferă un răspuns prompt şi adaptat nevoilor
sociale.
Cunoaşterea modului în care este organizată administraţia publică permite identificarea
zonelor în care se impune o schimbare şi se pot formula propuneri în acest sens.
Prezentul curs urmăreşte să prezinte posibile scenarii de reorganizare administrativteritorială atât cele susţinute de autorităţile publice, cât şi de diverşi doctrinari. Totodată, se
aduc în discuţie propunerile de revizuire a Constituţiei privitoare la administraţia publică.

Participantii la program vor primi Diplome de Participare eliberate de MQC.
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