MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.
Cod program: MQC 059

Learning by doing

COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE
PROTECTIA EUROPEANA
A DREPTURILOR OMULUI IN SPATIUL PUBLIC
Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC
Lectori: Specialisti in Drept Administrativ si Proiecte Europene

CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.

o Protecţia drepturilor omului în context european: sistemul convenţional şi
sistemul UE.
o Carta drepturilor fundamentale a UE - drepturi solide şi principii flexibile.
O Încorporarea şi principiile generale: executare şi derogare.
O Reguli generale pentru toate statele membre.
Cursul are în vedere ideea potrivit căreia drepturile omului exprimă,

Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii,
-adeverinta medicala.

împreună cu structurile instituţionale ale unei organizări politice, valorile
fundamentale ale unei societăţi; drepturile omului constituie o misiune centrală a
multor constituţii moderne, iar în UE li se consacră un statut de bază. Cursanţilor le
vor fi prezentate aspecte privind protecţia drepturilor omului la nivel european,
protecţie înţeleasă ca facultate ce permite unei persoane să îşi apere libertatea

- 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.

sau demnitatea sa graţie existenţei unor garanţii instituţionale. Această protecţie
presupune, pe de o parte, sistemul creat în cadrul Consiliului Europei, în care locul
central este deţinut de Convenţia Europeană privind Drepturile Omului şi
jurisprudenţa Curţii Europene, denumit sistem convenţional, şi pe de altă parte
sistemul UE, ce cuprinde mecanisme de protecţie a drepturilor omului în cadrul
Uniunii Europene.
Vor fi evidenţiate drepturile din Cartă care rezultă în special din tradiţiile
constituţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi din principiile generale
ale dreptului european.
În cadrul cursurilor se va menţiona distincţia facută de Cartă între drepturi
dure, cu efect direct, şi principii flexibile, dar şi cum se poate distinge între drepturi

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

şi principii. De asemenea, va fi avut în vedere şi faptul că ordinea juridică
europeană a admis mutatis mutandis că, în anumite împrejurări, drepturile
fundamentale europene se pot aplica în mod direct statelor membre. Un alt aspect
ca va fi dezbătut vizează legislaţia naţională, care poate respecta drepturile
naţionale ale omului, dar, în acelaşi timp, poate încălca standardele europene mai
ridicate.
Cursul se desfăşoară sub formă de prelegere-dezbatere şi va pune accent şi
pe prezentarea unor situaţii jurisprudenţiale.
Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma evaluarii finale
va avea titulatura: “COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE”.
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