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 055

COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA.
ROL. ATRIBUTII. AUTORITATI
Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC
CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii,
-adeverinta medicala.

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

Administraţia publică locală- subsistem al sistemului administrativ românesc,

o

principii de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, autorităţile
administraţiei publice locale.

- 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.

o

Reglementare constituţională şi legală- Legea nr. 215/2001, actualizată,
Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali. Priorităţi legislative

Consacrarea constituţională şi legală a autonomiei locale şi a autorităţilor publice prin
care se exercită aceasta a permis dezvoltarea şi diversificarea vieţii publice locale. Pornind
de la fundamentele constituţionale ale administraţiei publice locale şi continuând cu
analiza detaliată a legislaţiei (Legea nr.215/2001, republicată, Legea nr. 393/2004 privind
statutul aleşilor locali etc.), cursantul va cunoaşte întregul sistem al administraţiei publice
locale, principiile de organizare şi funcţionare al acestuia, precum şi autorităţile
administraţiei publice locale (rol, atribuţii, mod de organizare şi funcţionare).
Administraţia publică locală, ca noţiune, este prezentată din perspectivă doctrinară şi

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

jurisprudenţială. Relaţiile din interiorul sistemului administraţiei publice locale, precum şi
relaţiile acestuia cu mediul extern şi cu beneficiarii serviciilor publice locale reprezintă o
altă temă inclusă în cuprinsul cursului. De asemenea, modificările legislative intervenite
recent, precum şi propunerile legislative înscrise pe agenda legislativului şi a executivului

I

sunt prezentate şi dezbătute în cadrul acestui curs.

Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma evaluarii finale
va avea titulatura: “COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE”.
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