
27. LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ. RELAȚII CU PUBLICUL 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: Legislație școlară. Relații cu publicul 

Public ţintă vizat: Personal didactic/didactic auxiliar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Programul de formare continuă vine în sprijinul personalului didactic. În 

contextul actual, activitatea didactică din unitățile de învățământ a căpătat 

funcții și roluri multiple, transformări vizibile, ceea ce impune ca 

personalul cu atribuții în domeniu să fie în permanență instruit în ceea  ce 

privește modificările legislative și informațiile/ tehnicile nou apărute în 

domeniu. 

Durata (număr total de ore 

de formare): 
24 ore (online - 50% face to face + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended-learning 

Curriculum-ul 

programului (competenţe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului): 

Competenţe vizate: 

• Recunoașterea conținuturilor legislative; 

• Dezvoltarea unor abilități de prevenire și gestionare a situațiilor 

de nerespectare a cadrului legal în activitatea unităților de 

învățământ 

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul 1. Reactualizarea metodologiilor și regulamentelor care 

pun în aplicare prevederile legale din sistemul de învățământ - 6 

ore ; 

• Modul 2. Cunoasterea prevederilor: Legea educației naționale  nr. 

1/2011;  Legea nr. 53/2003 –Codul muncii; Legea – cadru privind 

slarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017; 

Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar -12 ore. 

• Modul 3. Cunoașterea softurilor specifice în domeniul resurselor 

umane - 6 ore. 

Calendarul programului: 4 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

Evaluare pe parcurs chestionare. 

 

2. RESURSE UMANE 

 

Formatori implicaţi 

(nume și prenume, 

specializare, nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator): 

 

Puiu Daniela Constantina, economist, inspector resurse umane, I.S.J. 

Argeș 

Dumitru Florina Luminița, economist, inspector resurse umane, Colegiul 

Național "I.C. Brătianu" Pitești 

Coordonatorul 

programului 

Șufariu Mirela, bibliotecar Casa Corpului Didactic Argeș 



3. CRITERII ECONOMICE 

 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022- 2023 

Costul programului/al 

activităţii 
6000 lei 

Cost estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


