
28. NOUTĂŢI ÎN SALARIZAREA  PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

1. CRITERII CURRICULARE 

 

Denumirea 

programului: 
"Noutăţi în salarizarea  personalului din învăţământul 

preuniversitar" 

Public ţintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Programul de formare  a fost elaborat cu scopul de a răspunde modificărilor 

permanente în ceea ce priveşte legislaţia muncii şi salarizarea personalului din 

unităţile de învăţământ. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron) 

Locul de desfăşurare a 

programului 
CCD Argeş/filiale CCD 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

 Utilizarea aplicaţiei REVISAL; 

 Cunoaşterea aspectelor concrete privind: întocmirea statului de plată, 

calcularea salariilor, întocmirea centralizatorului statului de salarii, 

transmiterea documentelor către instituţiile de administrare fiscală; 

 Cunoaşterea legislaţiei specifice. 

Planificarea  modulelor tematice:  

Legislaţia muncii: 
 Versiunea nouă a aplicaţiei REVISAL conform Hotărârii de Guvern nr. 

1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern 

nr. 500/2011; 

 Aspecte esenţiale de abordat în contextul modificării aplicaţiei 

informatice ce reglementează registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu legile speciale. Legi speciale, armonizate în aplicaţia informatică 

REVISAL; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legi speciale aplicabile in domeniul educatiei. 

 Salarizare: Perspective 2018 - 2021 privind salarizarea personalului 

bugetar; Discuţii şi studii de caz pe marginea legislaţiei. 

Calendarul programului: 

 Semestrul al II-lea -3 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Evaluare curentă şi evaluare finală (test) 

2. RESURSE UMANE 

*Formatori implicaţi 

(nume şi prenume, 

specializare,  nivel de 

Puiu Daniela, economist, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, certificat de 

formator, adeverinţă privind experienţa în formare 



pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator): 

Nania Cristiana, economist, Casa Corpului Didactic Argeş,  certificat de 

formator, adeverinţă privind experienţa în formare 

Coordonatorul 

programului 
Baltac Florin, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 2(grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 
5000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 
4,16 lei 

 

 


