
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1. Ordinul de acreditare O.M.E.C. nr. 4414/28.05.2020 

Casa Corpului Didactic Tulcea 

2. Perioada de acreditare 4 ani 

3. Grup ţintă Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, 
îndrumare și control din învățământul preuniversitar 

4. Nr. credite (CPT) 10 

5. Nr. ore de formare 40 

6. Locul de desfășurare Platforma elearning de cursuri  https://ccdtl.reteauaedu.ro/  

7. Tip formare Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022 

și aviz nr. 484/DGIP/CSA-10/6/28.01.2021) 

8. Competenţe vizate Dezvoltarea abilităților de a identifica problemele de comunicare și de a realiza 

diagnostice comunicaționale în organizațiile școlare;  

Dezvoltarea abilității de a cultiva o cultură organizațională incluzivă și centrată pe 

asumarea responsabilităților de către fiecare actor instituțional în parte; 

Dezvoltarea competențelor de comunicare și inter-relaționare și de rezolvare de 

probleme în organizație; 

Dezvoltarea competențelor de negociere cu partenerii strategici și de mediere a 

situațiilor de comunicare complexe; 

9. Titlurile modulelor / 

temelor, nr ore asociate 

Nr. 

crt. 
Denumirea modulului/ temei 

Număr total de ore alocate, 

din care: 

Teorie/Curs 
Aplicații și 

teme offline 

1. Relații publice și comunicare strategică 5,5 ore sincron 4 ore asincron 

2. Cultură organizațională și diagnoză 

comunicațională; 

5,5 ore sincron 4 ore asincron 

3. Grupul și echipa 5,5 ore sincron 4 ore asincron 

4. Comunicare și negociere 5,5 ore sincron 4 ore asincron 

5. Finalizare și transmitere portofolii pentru 

dezvoltare profesională continuă 

- 2 ore asincron 

TOTAL 40 ore 
 

10. Evaluare finală  Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în 
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind 
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale 
transferabile,  care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online 
sincron după finalizarea activităților de formare. 

11. Formatori  conf. univ. dr. Petre Raluca-Brândușa, prof. Peciu Marinela, psiholog Gunesch Laura, 

prof. dr. Nicoară Vasile, prof. Șirinianu Lucreția, prof. Cosmeanu Luminița, prof.  

Nicolae Irinela 

Denumire program formare 

”Managementul comunicării și relații publice” 

https://ccdtl.reteauaedu.ro/


 

 

12. Cost program 320 lei 

13. Responsabil program Prof. Nela MITREA Email: 

 nela.mitrea@ccdtulcea.ro 

 


