MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.
Cod program: MQC 069

Learning by doing

COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE
LEGISLATIE SI METODOLOGIE IN
ADMINISTRATIA PUBLICA
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.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
oferite de unitatile hoteliere.
- 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.

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

Lector: MIHAELA APOSTOLACHE

Obiectivele generale:
 Înţelegerea noţiunilor de Administraţie Publică, fenomen
administrativ, autoritate publică, autoritate a administraţiei
publice, lege, legislaţie, metodă, metodologie
 Cunoaşterea legislaţiei specifice administraţiei publice
 Analiza metodologică a administraţiei publice din perspectivă
organizaţională şi instituţională, dar şi funcţională

 Cunoaşterea administraţiei publice din perspectiva politicilor
publice
Tematica:
- Cunoasterea fundamentelor teoretice:
administraţie publică; autoritate publică ; autoritate a administraţiei
publice; fenomen administrativ; Lege-legislaţie; Metodă-metodologie;
Corelaţia executiv-administratie publică
-Analiza legislaţiei specifice administraţiei publice
- structura legislaţiei specifice
- dispoziţii constituţionale
- dispoziţii legale
- reflectarea unor dispoziţii constituţionale sau legale în
jurisprudenţă
- Analiza administraţiei publice din perspectivă organizaţională şi
instituţională, dar şi funcţională
- Analiza administraţiei publice din perspectiva politicilor publice
- Analize metodologice în administraţia publică

Cursul se adreseaza:
-

Functionarilor publici de conducere
Functionarilor publici de executie

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