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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

CURS DE FORMARE SECRETAR ȘCOALĂ 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de 

program 

Curs de formare propus spre avizare M.E.C. 

Public-ţintă 

vizat 

Secretari de şcoli, cadre didactice care au în fişa 

postului activitate de secretariat 

Justificare Secretarul de şcoală desfăşoară activităţi 

administrative în cadrul compartimentului 

secretariat şi este necesară formarea acestuia cu 

privire la legislaţia în vigoare, crearea bazelor de 

date și utilizarea platformelor digitale specifice. 

Durata 24 de ore 

Locul de 

desfășurare 

C.C.D./Filiale C.C.D., online 

Curriculumul 

programului 

Scop 

 

Dezvoltarea de competenţe specifice funcţiei de 

secretar şcoală 

Obiective -Să selecteze informațiile relevante privind 

legislația în vigoare pentru desfășurarea în bune 

condiții a activității de secretariat; 

-Să utilizeze platforme digitale specifice în crearea 

documentelor privind activitatea compartimentului 

secretariat. 

Activităţi Dezbatere, studiu de caz, activitate pe platformă 

Competenţe -Îmbunătățirea competențelor de aplicare a 

legislației în vigoare privind activitatea de 

secretariat; 

-Dezvoltarea competențelor de utilizare a 

platformelor digitale specifice. 

Planificarea pe 

stagii/Module 

tematice-timp 

alocat 

1. Proiectarea activităţii de secretariat – 4 

ore 

2. Legislaţia privind evidenţa, gestionarea şi 

arhivarea documentelor – 6 ore  

3. Gestionarea bazelor de date – 4 ore 

4. Comunicarea instituţională – 4 ore 

5. Utilizarea platformelor digitale specifice 

și a aplicațiilor Google în activitatea de 

secretariat – 4 ore 

6. Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Anul şcolar 2020-2021 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
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Modalităţi de 

evaluare 

Exerciţii practice, formulare Google, chestionar  

Rezultate Realizarea unei baze de date, colectarea 

informațiilor utilizând formularele Google, 

folosirea foilor de calcul 

Certificare Adeverinţă C.C.D. 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori • Cristea Viorica  

• Predoi Analuiza 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de 

cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de 25 de cursanţi 

Nr. ore de 

formare 

24 de ore 

Costuri proiect 1750 lei 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

1750 /25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei 

Coordonator Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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