
 

 
 

 

 

 
 

Tabel cu disciplinele opționale propuse de comisii/catedre 
pentru anul școlar 2017 – 2018 

Avizat în CP din ................/.................... 
Aprobat în CA din ................/................... 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
opţionalului 

Tipul de 
optional [1] 

Programa 
[2] 

Durata Scurtă descriere/Competenţe generale vizate 
Clasa [3] 

Propunător/i 

Aprobat 
în comisia 
metodică 
(DA/NU) 

Profil Speciali-
zarea 

Clasa 

1 ,,ABC-ul 
bunelor 
maniere” 

integrat proprie 1 an Bunele maniere trebuie să facă parte din programul de 
educaţie al oricărui copil. Bunele maniere îl ajută pe copil să-şi 
dezvolte simţul respectului de sine şi încrederea în propria 
persoană. Felul în care foloseşte cuvintele are efect asupra 
oricărui gen de relaţie pe care o are. Pregătit încă de mic în 
acest sens, el va deveni o persoană adultă manierată, iar 
gesturile de politeţe şi respect vor constitui un reflex, vor veni 
ca ceva firesc în comportamentul cotidian. 
Manierele sau eticheta reprezintă cartea de vizită a fiecărui 
individ în societate. Îi percepem pe cei din jurul nostru prin 
prisma gesturilor lor în diferite situaţii: la masă, pe stradă, în 
sălile de spectacol, acasă, etc. 
1.Respectarea normelor de conduită în societate 
2.Utilizarea unui limbaj adecvat în relaţiile inter-umane 
3.Manifestarea unei ati-tudini pozitive faţă de sine, faţă de 
ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător. 

    Pregă-
titoare  
A 

Ohaci Laura DA 

 LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 
BOTOŞANI 



2 Comunicare, 
joc și culoare 

integrat proprie 1 an Dezvoltarea  posibilităţilor  de  exprimare  a  copilului  se 
realizează cu eficienţă maximă în orele de literatură română, 
în general şi literatura  pentru  copii  în  mod  deosebit, prin  
studierea   de  texte   specifice vârstei, ce pun în valoare 
întregul sistem lingvistic. Prin orele de opţional se urmărește 
formarea de competențe specifice, concretizate în: * 
stimularea  curiozităţii,  imaginaţiei,  perseverenţei,  încrederii  
în  forţele proprii;  
* formarea unei gândiri creative, flexibile; 
* încurajarea unei atitudini favorabile faţă de lectură; 
* stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului 
pentru citit; 
* formarea capacităţii de a surprinde, de a descoperi 
conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate într-o multitudine 
de modalităţi; 
* formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri 
fluente şi logice. 

    I A Olguța Șchiopu DA 

3 “LUMEA   CA   
O 
SĂRBĂTOARE” 

integrat 
(la niv. mai 
multor  arii 
curriculare) 

proprie 1 an Scopul opţionalului îl reprezintă promovarea şi formarea 
atitudinilor necesare pentru a înţelege  interrelaţiile dintre  
oameni de-a lungul timpului.  Elementele de educaţie  
multiculturală  lărgesc sfera de cunoaştere şi îmbunătăţesc  
prin toleranţă  relaţiile  interpersonale. Unităţile de conţinut 
sunt concepute  în  manieră transdisciplinară, combinând  
elemente de limbă şi comunicare, calcul  matematic simplu, 
cunoaşterea mediului înconjurător, de aderare la reguli civice  
şi  de exersare  a  abilităţilor artistice  şi  practice. 

     I B 
Step 
by 
step 

Simion Daniela 
Corduneanu 

Andrada 

Da 

4 În lumea lui 
Mate 

aprofundare proprie 1 an Matematica reprezintă temelia,baza pentru mai multe științe, 
iar pentru copii, micii matematicieni, un început de drum. De 
aceea, încă din clasele mici ale învăţământului primar, se 
impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judecăţii 
matematice la elevi, astfel încât matematica să devină o 
disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea 
raţionamentului, învățării experențiale, creativităţii, muncii 
independente și în echipă. 

    a II-a 
A 

Burlacu Geanina DA 

5 Educație 
financiară prin 
joc 

ariile 
curriculare: 
om și 
societate, 
matematică 
și științe ale 
naturii 

MECTS, 
OM 
NR.4887/ 
26.08. 
2013 

1 an -relaționarea cu membrii unui grup 
-asumarea rolurilor într-un grup 
-familiarizarea cu banii 
-reguli de politețe la cumpărături 

    a II-a 
B 

Dănilă Florentina 
Chelariu Marilena 

DA 



6 „Banii pe 
înțelesul 
copiilor” 

educație 
financiară 

programă 
aprobată  
MEN  cu 
Ordinul 
Nr. 4887 / 
26.08.201
3 

1 an Prin studiul disciplinei opţionale Banii pe înțelesul copiilor,  se 
au în vedere următoarele finalităţi: 
 -sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor şi 
băncilor; 
- formarea unor capacităţi de explorare/investigare a 
fenomenului bancar; 
- formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a unor 
mijloace şi tehnici bancare; 
- identificarea intereselor proprii şi a unor mijloace de 
economisire şi gestionare  a banilor; 

    a III–
a A 

Dughilă Olguța 
Cătălina 

DA 

7 Curiozități 
matematice 
prin joc 

integrat programă 
proprie 

1 an Prin programa opționalului ,,Curiozități matematice prin joc” 
doresc să-i ajut pe elevi să privească matematica şi altfel, nu 
doar ca pe un complicat şir de exerciţii şi probleme. Ea poate fi 
privită ca un joc. ,,Jocul este munca, este binele, este datoria, 
este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa 
psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să 
acţioneze.”(E.Claparede, “Psychologie d’enfantes”). Folosind 
jocul în timpul orelor de opțional, doresc să-i motivez  pe copii 
să lucreze cu plăcere la matematică, să rezolve și să compună 
ei înșiși situații-problemă nonstandard, dar şi să provoc 
activităţi de dobândire. 

    a III–
a B 

Siminiceanu Irina 
Mihaela 

DA 

8 În lumea lui 
Mate 

integrat proprie 1 an Îîncă din clasele mici se impune stimularea intelectului, a 
gândirii logi-ce, a judecăţii la elevi, astfel încât matematica să 
devină o disciplină plăcută, atrac-tivă, convergentă spre dez-
voltarea raţionamentului, învățării experențiale, crea-tivităţii, 
muncii independen-te și în echipă. 
Prin programa opționa-lului „Lumea lui Mate” 
doresc să-i ajut pe elevi să privească matematica şi altfel, nu 
doar ca pe un complicat şir de exerciţii şi probleme.  
Pe parcusul derulării opționalului se urmărește formarea 
următoarelor competențe specifice. 
1. Formarea capacităţii de identificare şi utilizare a 
conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii 
diverse; 
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţi-lor acestora 
în contexte variate; 
3. Explorarea /investiga-rea  unor situaţii problemă reale sau 
modelate, integrând achiziţiile matematice şi ce-le din alte 
domenii.  
 4. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile 
matematice; 
5. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geome-trice în mediul 

    a IV-
a A 

Carmen Simion DA 



apropiat şi în re-prezentări plane accesibile. 

9 Totul despre 
natură 

integrat proprie 1 an Acest opţional destinat copiilor din ciclul primar, ii învaţă şi le 
formează şcolarilor atitudini pozitive faţă de mediul 
inconjurător.  

    a IV-
a B 

Olguța Șchiopu DA 

10 Analize 
gramaticale 

opțional ca 
disciplină 
nouă 

proprie 1 an Cultivarea unei comunicări corecte, scrise și orale și 
consolidarea capacitatii de analiza morfosintactica. 

    V - A Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

11 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an       V - A Corduneanu 
Gabriela 

DA 

12 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 2 an       V - A Pavăl Silvica DA 

13 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an       V - B Corduneanu 
Gabriela 

DA 

14 Analize 
gramaticale 

opțional ca 
disciplină 
nouă 

Programa 
proprie 

1 an Cultivarea unei comunicări corecte, scrise și orale și 
consolidarea capacitatii de analiza morfosintactica. 

    V B Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

15 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an       VI A Panaete Daniela DA 

16 Handbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea handbalului  si in timpul liber 

    VI A Cîșlariu Liviu DA 



17 Elemente de 
limbă română 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Cursul îşi propune să completeze şi să aprofundeze 
cunoştinţele de limbă română ale elevilor  necesare în 
comunicarea corectă, scrisă şi orală, prevăzute de programa 
pentru examenul de Evaluare Naţională. 

    VI - B Damian Mariana DA 

18 Complemented
e matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an       VI B Corduneanu 
Gabriela 

DA 

19 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare Programa 
aprobată 
prin OM 
nr.6129/ 
2009 

1 an Acest opţional îşi propune trecerea în revistă a celor mai 
importante noţiuni teoretice şi practice ale limbii române, pe 
care orice elev trebuie să le cunoască şi să şi le însuşească 

    VII A Hrițuc Carmen DA 

20 Limba si 
literatura 
romana 

aprofundare Programa 
aprobată 
prin OM 
nr.6129/ 
2009 

1 an  Obiectivele vizate sunt:completarea şi aprofundarea 
cunoştinţelor de limbă română ale elevilor din clasa a VII-a, 
necesare în comunicarea corectă, scrisă şi orală, cerute de 
programa pentru examenul de Evaluare Naţională. 

    VII B Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

21 Analize 
gramaticale 

opțional ca 
disciplină 
nouă 

Programa 
proprie 

1 an Cultivarea unei comunicări corecte, scrise și orale și 
consolidarea capacitatii de analiza morfosintactica. 

    VII - 
B 

Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

22 Curiozitati 
geografice 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Acest optional are drept scop imbogatirea cunostintelor de 
cultura generala prin stimularea la elevi a dorintei de 
cunoastere si informare  printr-un cadru coerent si flexibil, 
realizarea unui set de atitudini si valori personalizate si 
asumate. 

    VII - 
B 

Seniuc Constanța DA 

23 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an       VII - 
B 

Pavăl Silvica DA 

24 Elemente de 
teoria 
literaturii 

opțional ca 
disciplină 
nouă 

DA 1 an Completarea și aprofundarea cunoștințelor de teorie literară, 
necesare în receptarea și analiza textului literar. 

    VII C Ștefănescu Lucia DA 

25 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an       VII C Panaete Daniela DA 

26 Elemente de 
limbă română 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Cursul îşi propune să completeze şi să aprofundeze 
cunoştinţele de limbă română ale elevilor  necesare în 
comunicarea corectă, scrisă şi orală, prevăzute de programa 
pentru examenul de Evaluare Naţională. 

    VIII A Damian Mariana DA 

27 Handbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea handbalului  si in timpul liber 

    VIII A Cîșlariu Liviu DA 

28 Handbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea handbalului  si in timpul liber 

    VIII B Cîșlariu Liviu DA 



29 Interpretarea 
textului literar 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Este o adevarata provocare sa-i facem pe elevi sa scrie si sa se 
exprime corect. Acest optional  isi propune sa fixeze normele 
de scriere si exprimare corecta inaintea  de finalizarea 
studiilor liceale. 

    VIII B Cîșlariu Mihaela DA 

30 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an       VIII B Jîjîie Carmen DA 

31 Elemente de 
limba romana 

optional ca 
disciplina 
noua 

Programa 
proprie 

1 an Cursul propus oferă elevilor posibilitatea cultivării unei 
comunicări corecte, scrise şi orale, a înţelegerii limbii române 
ca sistem complex, în care punctuaţia, fonetica, lexicul, 
morfologia şi sintaxa sunt într-o perfectă corelaţie 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - A Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

32 Receptarea 
textului literar 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an   Cursul isi propune formarea deprinderilor de a recunoaşte, 
interpreta şi analiza particularităţile stilistice ale unui text şi 
consolidarea capacităţii de a opera efectiv cu registrele 
stilistice ale limbii române contemporane. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - A Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

33 Ansamblu coral la nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Omogenizarea vocilor în cântul coral. Tehnici de interpretare 
vocală  ( poziţie de cânt, respiraţie, emisie) 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - A Palade Laurențiu DA 

34 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - A Archip Bogdan DA 

35 Metodele în 
Filosofie  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - A Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

36 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - A Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

37 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

38 Metodele în 
Filosofie  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

39 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX B Archip Bogdan DA 

40 Ansamblu coral la nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Interpretarea respectând partitura şi indicaţiile dirijorale. 
Solfegiere cu respectarea elementelor de limbaj muzical 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX - B Palade Laurențiu DA 



41 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

IX B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

42 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Real Matematică-
informatică 

IX C Archip Bogdan DA 

43 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Matematică-
informatică 

IX C Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

44 FIZICĂ aprofundare O.M. nr. 
3458/09.0
3.2004 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

IX - D Țibichi Nelu DA 

45 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Real Științe ale 
naturii 

IX - D Archip Bogdan DA 

46 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Științe ale 
naturii 

IX - D Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

47 CHIMIE aprofundare 5099/09. 
09.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

IX D Gornea Olivia DA 

48 CHIMIE aprofundare 5099/09. 
09.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

IX E Vatavu Roxana DA 

49 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

proprie 2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Științe ale 
naturii 

IX E Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

50 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Real Științe ale 
naturii 

IX E Archip Bogdan DA 

51 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

4 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Filologie IX F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

52 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

4 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Filologie IX F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

53 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Uman  Filologie IX F Archip Bogdan DA 



54 Logică, 
argumentare și 
comunicare 

aprofundare 5099/09. 
09.2009 

1 an   Uman  Filologie IX - F Beșleagă Radu DA 

55 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Filologie IX - F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

56 Hazarduri 
naturale și 
antropice 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an CDȘ conceput din necesitatea cunoaşterii unor fenomene 
numite hazarduri, abordând prezenţa acestora sub diferite 
forme pe Glob cât şi a măsurilor ce se impun pentru atenuarea 
efectelor hazardelor. Competențe:Înţelegerea limbajului de 
specialitate şi utilizarea lui adecvată, Perceperea coerentă a 
realităţii obiective înconjurătoare concretizată în mediul 
geografic, Utilizarea unor metode şi tehnici de investigaţie a 
realitătii înconjurătoare etc 

Uman  Filologie IX - F Ciobanu Angela DA 

57 Monarhia in 
Romania 

arie 
curriculara 

3793/24.0
4.2012 

1 an Cursul opţional se adresează elevilor din cursul superior al 
liceului şi are drept scop familiarizarea acestora cu importanţa 
şi rolul monarhiei în România, în contextul pluralismului şi 
diversităţii de idei, al eficientizării cunoaşterii statului de 
drept, democratic, monarhic - constituţional şi parlamentar. 

Uman  Filologie IX F Voloc Mihaela DA 

58 Logică, 
argumentare și 
comunicare 

aprofundare 5099/09. 
09.2009 

1 an   Uman  Filologie IX F Beșleagă Radu DA 

59 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Filologie IX F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

60 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

61 Hazarduri 
naturale și 
antropice 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an CDȘ conceput din necesitatea cunoaşterii unor fenomene 
numite hazarduri, abordând prezenţa acestora sub diferite 
forme pe Glob cât şi a măsurilor ce se impun pentru atenuarea 
efectelor hazardelor. Competențe:Înţelegerea limbajului de 
specialitate şi utilizarea lui adecvată, Perceperea coerentă a 
realităţii obiective înconjurătoare concretizată în mediul 
geografic, Utilizarea unor metode şi tehnici de investigaţie a 
realitătii înconjurătoare etc 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - G Ciobanu Angela DA 

62 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare  aprobată 
prin OM 
nr. 3961/ 
3.05.2012 

1 In vederea pregatirii examenului de bacalaureat, e necesar ca 
elevii sa reia unele cunostinte  sis a le aprofundeze 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - G Cîșlariu Mihaela DA 



63 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - G Archip Bogdan DA 

64 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

4 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

IX G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

65 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

4 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

IX G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

66 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

4 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

IX H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

67 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

4 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

IX H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

68 Notiuni de 
teorie literara 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea și întelegerea notiunilor de teorie literara pentru 
studiul literaturii pentru BAC 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - H Archip Bogdan DA 

69 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare  aprobată 
prin OM 
nr. 3961/ 
3.05.2012 

2 In vederea pregatirii examenului de bacalaureat, e necesar ca 
elevii sa reia unele cunostinte  sis a le aprofundeze 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - H Cîșlariu Mihaela DA 

70 Hazarduri 
naturale și 
antropice 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an CDȘ conceput din necesitatea cunoaşterii unor fenomene 
numite hazarduri, abordând prezenţa acestora sub diferite 
forme pe Glob cât şi a măsurilor ce se impun pentru atenuarea 
efectelor hazardelor. Competențe:Înţelegerea limbajului de 
specialitate şi utilizarea lui adecvată, Perceperea coerentă a 
realităţii obiective înconjurătoare concretizată în mediul 
geografic, Utilizarea unor metode şi tehnici de investigaţie a 
realitătii înconjurătoare etc 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - H Ciobanu Angela DA 

71 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Stiinte 
sociale 

IX - H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 



72 Ansamblu coral la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Exerciţii melodice, armonice, ritmice, diferite tehnici realizate 
pe partide si cu formaţia în ansamblu 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - A Palade Laurențiu DA 

73 Noţiuni de 
morfologie şi 
sintaxă 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Ințelegerea și aprofundarea noțiunilor de morfologie și sintaxă 
ale limbii române 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - A Siustis Liliana DA 

74 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - A Corduneanu 
Gabriela 

DA 

75 Metodele în 
Filosofie  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - A Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

76 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - A Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

77 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - A Cojocariu Daniel DA 

78 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

79 Metodele în 
Filosofie  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

80 Ansamblu coral la nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Diferenţierea în interpretare a unor lucrări care fac parte din 
epoci stilistice diferite 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Palade Laurențiu DA 

81 Elemente de 
stilistică 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul a fost gândit ca o soluţie pentru problemele cu care se 
confruntă elevii în ceea ce priveşte receptarea / interpretarea 
textelor  literare şi nonliterare, cu precizarea că, în clasele de 
liceu, stilistica e restrânsă la studiul unui scriitor sau la studiul 
stilurilor funcţionale. Se are în vedere extinderea perspectivei 
dinspre stilistica estetică spre stilistica lingvistică pentru 
promovarea unei stilistici integrale. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Pancu Mihaela DA 

82 Noţiuni de 
morfologie şi 

sintaxă 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Ințelegerea și aprofundarea noțiunilor de morfologie și sintaxă 
ale limbii române 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Cîșlariu Mihaela DA 

83 Normă şi 
abatere 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 Este o adevarata provocare sa-i facem pe elevi sa scrie si sa se 
exprime corect. Acest optional  isi propune sa fixeze normele 
de scriere si exprimare corecta inaintea  de finalizarea 
studiilor liceale. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Cîșlariu Mihaela DA 



84 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Pavăl Silvica DA 

85 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

X - B Lozneanu Stelian DA 

86 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Matematică-
informatică 

X  - C Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

87 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Matematică-
informatică 

X  - C Cojocariu Daniel DA 

88 Cinematografia 
– carte de 
învăţătură 
contemporană 

opţional  la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune o abordare pe domenii  din cinematografie 
(film istoric, social, psihologic), a ecranizarii  unor romane 
celebre 

Real Științe ale 
naturii 

X - C Melniciuc 
Cătălina 

DA 

89 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Mate-Info X C Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

90 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

1 an Aprofundare conținuturi Real Mate-Info X C Cărbunaru Diana DA 

91 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1  an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Științe ale 
naturii 

X - D Cojocariu Daniel DA 

92 FIZICĂ aprofundare O.M. nr. 
4598/31.0
8.2004 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

X - D Nanu Violeta DA 

93 Literatura şi 
filmul 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Cursul vizează formarea unei viziuni integratoare asupra 
diferitelor arte, având în vedere relaţia de complementaritate.  
Se urmăreşte stimularea interesului pentru descoperirea 
temelor universal comune şi a limbajelor specific. 

Real Științe ale 
naturii 

X - D Pancu Mihaela DA 

94 Cinematografia 
– carte de 
învăţătură 
contemporană 

opţional  la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune o abordare pe domenii  din cinematografie 
(film istoric, social, psihologic), a ecranizarii  unor romane 
celebre 

Real Științe ale 
naturii 

X - D Melniciuc 
Cătălina 

DA 

95 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Științe ale 
naturii 

X - D Lemny Marilena 
Speranța 

DA 



96 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Științe ale 
naturii 

X D Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

97 Le français 
pour le 
personnel 
sanitaire 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
specifice domeniului sanitar 

Real Științe ale 
naturii 

X D Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

98 CHIMIE aprofundare 5099/09.0
9.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

X D Gornea Olivia DA 

99 CHIMIE aprofundare 5099/09.0
9.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

X E vatavu bRoxana DA 

100 Le français 
pour le 
personnel 
sanitaire 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
specifice domeniului sanitar 

Real Științe ale 
naturii 

X E Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

101 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Științe ale 
naturii 

X E Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

102 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Științe ale 
naturii 

X E Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

103 Fizică 
experimentală 

opțional  la 
nivelul la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul propune o serie de 30  de lucrări de laborator,  
utile in înțelegerea fizicii și în dezvoltarea creativității 
experimentale. 

Real Științe ale 
naturii 

X E Vatavu Adriana DA 

104 Morfologia și 
sintaxa limbii 
române prin 
exerciții 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Ințelegerea și aprofundarea noțiunilor de morfologie și sintaxă 
ale limbii române 

Real Științe ale 
naturii 

X E Prof. Archip 
Bogdan 

DA 

105 Cinematografia 
– carte de 
învăţătură 
contemporană 

opţional  la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune o abordare pe domenii  din cinematografie 
(film istoric, social, psihologic), a ecranizarii  unor romane 
celebre 

Real Științe ale 
naturii 

X E Melniciuc 
Cătălina 

DA 

106 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundare conținuturi Real Științe ale 
naturii 

X E Cărbunaru Diana DA 



107 Cinematografia 
– carte de 
învăţătură 
contemporană 

opţional  la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune o abordare pe domenii  din cinematografie 
(film istoric, social, psihologic), a ecranizarii  unor romane 
celebre 

Real Științe ale 
naturii 

X F Melniciuc 
Cătălina 

DA 

108 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Stiinte ale 
naturii 

X  E Cojocariu Daniel DA 

109 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

2 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Uman  Filologie X F Cojocariu Daniel DA 

110 Metodele în 
Filosofie  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Uman  Filologie X F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

111 Receptarea 
textului literar 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an   Cursul isi propune formarea deprinderilor de a recunoaşte, 
interpreta şi analiza particularităţile stilistice ale unui text şi 
consolidarea capacităţii de a opera efectiv cu registrele 
stilistice ale limbii române contemporane. 

Uman  Filologie X F Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

112 Elemente de 
limba romana 

optional ca 
disciplina 
noua 

Programa 
proprie 

1 an Cursul propus oferă elevilor posibilitatea cultivării unei 
comunicări corecte, scrise şi orale, a înţelegerii limbii române 
ca sistem complex, în care punctuaţia, fonetica, lexicul, 
morfologia şi sintaxa sunt într-o perfectă corelaţie 

Uman  Filologie X F Stoica Gabriela 
Luminița 

DA 

113 Traduceri şi 
retroversiuni 
(latină) 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune exersarea şi aprofundarea tehnicii 
traducerii, a analizei şi interpretării textului latin, precum şi 
receptarea şi asumarea valorilor spirituale şi estetice ale 
Antichităţii Greco-romane. 

Uman  Filologie X F Damian Mariana DA 

114 Analize şi 
interpretări 
gramaticale 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

2 ani Cursul propus oferă elevilor posibilitatea cultivării unei 
comunicări corecte, scrise şi orale, a înţelegerii limbii române 
ca sistem complex, în care punctuaţia, fonetica, lexical, 
morfologia şi sintaxa sunt într-o perfectă corelaţie 

Uman  Filologie X F Damian Mariana DA 

115 Așezări umane opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an   Uman  Filologie X F Filip Aurora DA 

116 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Filologie X F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

117 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Filologie X F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 



118 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

119 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

120 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

121 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

122 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

123 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

124 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Filologie X F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

125 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



126 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Științe 
sociale 

X G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

127 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

X G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

128 Așezări umane opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an   Uman  Științe 
sociale 

X G Filip Aurora DA 

129 Cinematografia 
– carte de 
învăţătură 
contemporană 

opţional  la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune o abordare pe domenii  din cinematografie 
(film istoric, social, psihologic), a ecranizarii  unor romane 
celebre 

Uman  Științe 
sociale 

X G Melniciuc 
Cătălina 

DA 

130 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare aprobată 
prin OM 
nr. 3961/ 
3.05.2012 

1 an In vederea pregatirii examenului de bacalaureat, e necesar ca 
elevii sa reia unele cunostinte  sis a le aprofundeze 

Uman  Științe 
sociale 

X G Cîșlariu Mihaela DA 

131 Normă şi 
abatere 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 Este o adevarata provocare sa-i facem pe elevi sa scrie si sa se 
exprime corect. Acest optional  isi propune sa fixeze normele 
de scriere si exprimare corecta inaintea  de finalizarea 
studiilor liceale. 

Uman  Științe 
sociale 

X G Cîșlariu Mihaela DA 

132 Perspectives on 
English 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Optionalul propune o aprofundare mai ampla a cunostintelor 
de limba engleza, atat la nivel gramatical, cat si la nivelul 
vocabularului asociat unor teme diverse de interes personal. 

Uman  Științe 
sociale 

X G Cozma Gabriela DA 

133 Monarhia in 
Romania 

arie 
curriculara 

3793/24.0
4.2012 

1 an Cursul opţional se adresează elevilor din cursul superior al 
liceului şi are drept scop familiarizarea acestora cu importanţa 
şi rolul monarhiei în România, în contextul pluralismului şi 
diversităţii de idei, al eficientizării cunoaşterii statului de 
drept, democratic, monarhic - constituţional şi parlamentar. 

Uman  Stiinte 
sociale 

X G Voloc Mihaela DA 

134 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Uman  Stiinte 
sociale 

X G Cojocariu Daniel DA 

135 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

136 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 

DA 



Ipate Geanina 

137 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

138 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

139 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

140 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Științe 
sociale 

X G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

141 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

142 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

143 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

 3 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 

DA 



Ipate Geanina 

144 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

145 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

146 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

147 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

3 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

X H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

148 Literatură. 
Teatru. Film. 

opțional ca 
disciplină 
nouă 

DA 1 an Formarea competențelor de receptare a particularităților și 
limbajului specific literaturii, teatrului și filmului. 

Uman  Științe 
sociale 

X H Ștefănescu Lucia DA 

149 Elemente de 
limba română 

opțional ca 
disciplină 
nouă 

Programa 
proprie 

2 ani Cultivarea unei comunicări corecte, scrise și orale, a înțelegerii 
limbii române  ca sistem complex  de  mecanisme funcționale 

Uman  Științe 
sociale 

X H Ștefănescu Lucia DA 

150 Așezări umane opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an   Uman  Științe 
sociale 

X H Filip Aurora DA 

151 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

X H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

152 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Științe 
sociale 

X H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

153 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

X H Lozneanu Stelian DA 



154 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Palade Laurențiu DA 

155 Ansamblu coral la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Diferenţierea în interpretare a unor lucrări care fac parte din 
epoci stilistice diferite 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Palade Laurențiu DA 

156 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

157 Geografia 
Europei 

optional 
integrat 

Programa 
proprie 

1 an , Geografia Europei “  este o disciplina optionala ideala  pentru 
clasa a XI a  avand in vedere pregatirea examenului pentru 
bacalaureat; ea ofera repere pentru toate ciclurile curriculare  
dar este gandita si restrucurata in functie de  grupurile- tinta 
alese. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Seniuc Constanța DA 

158 Hazarde 
naturale si 
antropice 

optional 
integrat 
transcurricul
ar 

Programa 
proprie 

1 an Optional  cu caracter interdisciplinar ; vine sa completeze 
continuturile stiintifice prin prezentarea manifestarilor 
extreme ale proceselor si fenomenelor geografice cu 
consecinte negative asupra mediului inconjurator (masuri  
preventive si de diminuare a consecintelor) 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Seniuc Constanța DA 

159 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an   Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Vicol Daniela DA 

160 ETICĂ 
APLICATĂ 

la nivelul 
ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ceea ce noi 
numim generic „morală”. Morala, ca dimensiune constitutivă 
a umanităţii omului, priveşte preocuparea noastră de a săvârşi 
acţiuni „bune”. Dar binele este si rămâne un concept relativ. 
De aceea comportamentul moral este, prin excelenţă, unul 
evaluativ, unul judecat după exigenţele unui bine derivat din  
valori morale mai mult sau mai puţin perene. Non-apetenţa la 
aceleasi valori duce la apariţia controverselor morale. Etica 
aplicată, ca ramură a eticii, se ocupă tocmai cu analiza unor 
astfel de controverse, cu dezbaterea unor probleme morale 
particulare in care divergenţa de opinii este extrem de mare. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Beșleagă Radu DA 

161 Morfosintaxa opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Ințelegerea și aprofundarea noțiunilor de morfologie și sintaxă 
ale limbii române 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI A Hrițuc Carmen DA 

162 Metodele în 
Filosofie  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Lemny Marilena 
Speranța 

DA 



163 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - A Cojocariu Daniel DA 

164 Metodele în 
Filosofie  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XI - B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

165 ETICĂ 
APLICATĂ 

la nivelul 
ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ceea ce noi 
numim generic „morală”. Morala, ca dimensiune constitutivă 
a umanităţii omului, priveşte preocuparea noastră de a săvârşi 
acţiuni „bune”. Dar binele este si rămâne un concept relativ. 
De aceea comportamentul moral este, prin excelenţă, unul 
evaluativ, unul judecat după exigenţele unui bine derivat din  
valori morale mai mult sau mai puţin perene. Non-apetenţa la 
aceleasi valori duce la apariţia controverselor morale. Etica 
aplicată, ca ramură a eticii, se ocupă tocmai cu analiza unor 
astfel de controverse, cu dezbaterea unor probleme morale 
particulare in care divergenţa de opinii este extrem de mare. 

Pedag
ogie 

Învățători-
educatoare 

XI - B Beșleagă Radu DA 

166 Ansamblu coral la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Diferenţierea în interpretare a unor lucrări care fac parte din 
epoci stilistice diferite 

Pedag
ogie 

Învățători-
educatoare 

XI - B Palade Laurențiu DA 

167 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Pedag
ogie 

Învățători-
educatoare 

XI - B Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

168 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Pedag
ogie 

Învățători-
educatoare 

XI - B Corduneanu 
Gabriela 

DA 

169 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Pedag
ogie 

Învățători-
educatoare 

XI - B Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

170 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

real matematică-
informatică 

XI C Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

171 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare aprobată 
prin OM 
nr. 3252/ 
13.02.200
6 

1 an - real matematică-
informatică 

XI C Mavrescu Alina DA 



172 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Real Matematică-
informatică 

XI - C Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

173 EDUCAȚIE 
FINANCIARĂ 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an În cadrul acestui optional elevii vor învăța despre planificarea 
financiară responsabilă în toate etapele vieții, economisire, 
investiții, credite și folosirea eficientă a instrumentelor 
financiare. Dezvoltarea unor comportamente rationale 
echilibrate pentru sistemul economic de piață și unor 
capacități de lucru în echipă  

Real Matematică-
informatică 

XI - C Toma George DA 

174 Handbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea handbalului  si in timpul liber 

Real Matematică-
informatică 

XI - C Cîșlariu Liviu DA 

175 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Mate-Info XI C Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

176 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundarea conținuturilor cuprinse în programa de 
bacalaureat 

Real Mate-Info XI C Huțanu Gabriela DA 

177 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundarea conținuturilor cuprinse în programa de 
bacalaureat 

Real Științe ale 
naturii 

XI D Huțanu Gabriela DA 

178 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Științe ale 
naturii 

XI D Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

179 Tehnica 
intelegerii 
textului literar 
si nonliterar 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Cultivarea  universului afectiv si atitudinal in baza valorilor 
transmise de texte; Cultivarea gustului etic  si estetic prin 
lectura unor opere de valoare; Utilizarea corecta a registrelor 
limbii romane  in diferite situatii de comunicare. 

Real Știința ale 
naturii 

XI - D Gheorghiu 
Luminița 

DA 

180 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Real Știința ale 
naturii 

XI - D Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

181 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an   Real Știința ale 
naturii 

XI - D Panaete Daniela DA 



182 ETICĂ 
APLICATĂ 

la nivelul 
ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ceea ce noi 
numim generic „morală”. Morala, ca dimensiune constitutivă 
a umanităţii omului, priveşte preocuparea noastră de a săvârşi 
acţiuni „bune”. Dar binele este si rămâne un concept relativ. 
De aceea comportamentul moral este, prin excelenţă, unul 
evaluativ, unul judecat după exigenţele unui bine derivat din  
valori morale mai mult sau mai puţin perene. Non-apetenţa la 
aceleasi valori duce la apariţia controverselor morale. Etica 
aplicată, ca ramură a eticii, se ocupă tocmai cu analiza unor 
astfel de controverse, cu dezbaterea unor probleme morale 
particulare in care divergenţa de opinii este extrem de mare. 

Real Știința ale 
naturii 

XI - D Beșleagă Radu DA 

183 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Știința ale 
naturii 

XI - D Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

184 Le français 
pour le 
personnel 
sanitaire 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
specifice domeniului sanitar 

Real Științe ale 
naturii 

XI D Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

185 CHIMIE aprofundare 5099/09.0
9.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

XI D Vatavu Roxana DA 

186 CHIMIE aprofundare 5099/09.0
9.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

XI E Lehăduș Romeo DA 

187 Le français 
pour le 
personnel 
sanitaire 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
specifice domeniului sanitar 

Real Științe ale 
naturii 

XI E Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

188 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Real Științe ale 
naturii 

XI - E Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

189 ETICĂ 
APLICATĂ 

la nivelul 
ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ceea ce noi 
numim generic „morală”. Morala, ca dimensiune constitutivă 
a umanităţii omului, priveşte preocuparea noastră de a săvârşi 
acţiuni „bune”. Dar binele este si rămâne un concept relativ. 
De aceea comportamentul moral este, prin excelenţă, unul 
evaluativ, unul judecat după exigenţele unui bine derivat din  
valori morale mai mult sau mai puţin perene. Non-apetenţa la 
aceleasi valori duce la apariţia controverselor morale. Etica 
aplicată, ca ramură a eticii, se ocupă tocmai cu analiza unor 
astfel de controverse, cu dezbaterea unor probleme morale 
particulare in care divergenţa de opinii este extrem de mare. 

Real Științe ale 
naturii 

XI - E Beșleagă Radu DA 



190 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Real Științe ale 
naturii 

XI - E Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

191 Better English aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

XI - E Ostafi Iulia DA 

192 Lectura și 
abilitățile de 
viață 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

OMECTS/
3961/03.0
5.2012 

2 ani Citirea unor texte diferite care abordeaza problematica 
abilităților de viață 

Real Științe ale 
naturii 

XI - E Archip Bogdan DA 

193 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Științe ale 
naturii 

XI - E Cojocariu Daniel DA 

194 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Științe ale 
naturii 

XI E Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

195 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundarea conținuturilor cuprinse în programa de 
bacalaureat 

Real Științe ale 
naturii 

XI E Huțanu Gabriela DA 

196 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

197 Limba şi 
literatura 
română 

aprofundare aprobată 
prin OM 
nr. 3961/ 
3.05.2012 

1 an   Uman  Filologie XI F Pancu Mihaela DA 

198 Literatura şi 
filmul 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Progrană 
proprie 

1 an Cursul vizează formarea unei viziuni integratoare asupra 
diferitelor arte, având în vedere relaţia de complementaritate.  
Se urmăreşte stimularea interesului pentru descoperirea 
temelor universal comune şi a limbajelor specific. 

Uman  Filologie XI F Pancu Mihaela DA 

199 Elemente de 
stilistică 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Progrană 
proprie 

1 an Cursul a fost gândit ca o soluţie pentru problemele cu care se 
confruntă elevii în ceea ce priveşte receptarea / interpretarea 
textelor  literare şi nonliterare, cu precizarea că, în clasele de 
liceu, stilistica e restrânsă la studiul unui scriitor sau la studiul 
stilurilor funcţionale. Se are în vedere extinderea perspectivei 
dinspre stilistica estetică spre stilistica lingvistică pentru 
promovarea unei stilistici integrale. 

Uman  Filologie XI F Pancu Mihaela DA 



200 Analize şi 
interpretări 
gramaticale 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

2 ani Cursul propus oferă elevilor posibilitatea cultivării unei 
comunicări corecte, scrise şi orale, a înţelegerii limbii române 
ca sistem complex, în care punctuaţia, fonetica, lexical, 
morfologia şi sintaxa sunt într-o perfectă corelaţie 

Uman  Filologie XI F Damian Mariana DA 

201 Traduceri şi 
retroversiuni 
(latină) 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune exersarea şi aprofundarea tehnicii 
traducerii, a analizei şi interpretării textului latin, precum şi 
receptarea şi asumarea valorilor spirituale şi estetice ale 
Antichităţii Greco-romane. 

Uman  Filologie XI F Damian Mariana DA 

202 Geografia 
Europei 

optional 
integrat 

Programa 
proprie 

1 an ,, Geografia Europei “  este o disciplina optionala ideala  
pentru clasa a XI a  avand in vedere pregatirea examenului 
pentru bacalaureat; ea ofera repere pentru toate ciclurile 
curriculare  dar este gandita si restrucurata in functie de  
grupurile- tinta alese. 

Uman  Filologie XI F Seniuc Constanța DA 

203 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Uman  Filologie XI - F Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

204 Perspectives on 
English 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Optionalul propune o aprofundare mai ampla a cunostintelor 
de limba engleza, atat la nivel gramatical, cat si la nivelul 
vocabularului asociat unor teme diverse de interes personal. 

Uman  Filologie XI - F Cozma Gabriela DA 

205 Hazarde 
naturale si 
antropice 

optional 
integrat 
transcurricul
ar 

Programa 
proprie 

1 an Optional  cu caracter interdisciplinar ; vine sa completeze 
continuturile stiintifice prin prezentarea manifestarilor 
extreme ale proceselor si fenomenelor geografice cu 
consecinte negative asupra mediului inconjurator (masuri  
preventive si de diminuare a consecintelor) 

Uman  Filologie XI - F Seniuc Constanța DA 

206 O Istorie a 
Comunismului 
in Romania 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

4699/07.0
7.2008 

1 an Optional util elevilor in vederea pregatirii examenului de 
bacalaureat 

Uman  Filologie XI - F Boicu Jeni DA 

207 ETICĂ 
APLICATĂ 

la nivelul 
ariei 
curriculare 

Programa 
proprie 

1 an Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ceea ce noi 
numim generic „morală”. Morala, ca dimensiune constitutivă 
a umanităţii omului, priveşte preocuparea noastră de a săvârşi 
acţiuni „bune”. Dar binele este si rămâne un concept relativ. 
De aceea comportamentul moral este, prin excelenţă, unul 
evaluativ, unul judecat după exigenţele unui bine derivat din  
valori morale mai mult sau mai puţin perene. Non-apetenţa la 
aceleasi valori duce la apariţia controverselor morale. Etica 
aplicată, ca ramură a eticii, se ocupă tocmai cu analiza unor 
astfel de controverse, cu dezbaterea unor probleme morale 
particulare in care divergenţa de opinii este extrem de mare. 

Uman  Filologie XI - F Beșleagă Radu DA 



208 Metodele în 
Filosofie  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

  Se adresează elevilor de liceu pentru a-i ajuta în descoperirea 
filosofiei. Formarea deprinderilor de argumentare și 
comunicare, necesare în rezolvarea subiectelor de bac la 
literatură și alte discipline 

Uman  Filologie XI - F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

209 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

XI - F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

210 PSIHOLOGIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să se descâlcească 
în limbajul științific al Psihologiei, în vederea examenelor.  
Realizarea de acțiuni care să ajute la conştientizarea identității 
personale, acceptarea diversității şi valorizarea pozitivă a 
diferențelor celorlalți; 

Uman  Științe 
sociale 

XI - F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

211 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Științe 
sociale 

XI - F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

212 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

XI - F Lozneanu Stelian DA 

213 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

214 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

215 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

216 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



217 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

218 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Filologie XI F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

219 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Lozneanu Stelian DA 

220 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

221 PSIHOLOGIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să se descâlcească 
în limbajul științific al Psihologiei, în vederea examenelor.  
Realizarea de acțiuni care să ajute la conştientizarea identității 
personale, acceptarea diversității şi valorizarea pozitivă a 
diferențelor celorlalți; 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

222 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

223 Hazarde 
naturale si 
antropice 

optional 
integrat 
trans-
curricular 

Programa 
proprie 

1 an Optional  cu caracter interdisciplinar ; vine sa completeze 
continuturile stiintifice prin prezentarea manifestarilor 
extreme ale proceselor si fenomenelor geografice cu 
consecinte negative asupra mediului inconjurator (masuri  
preventive si de diminuare a consecintelor) 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Seniuc Constanța DA 

224 Tehnici de 
redactare a 
unui text  in 
limba engleză 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Opţionalul urmareşte să completeze si să dezvolte 
competenţele şi cunoştinţele dobandite de elevi in orele de 
limba engleză, dar şi pregatirea acestora in vederea sustinerii 
unor examene si concursuri şcolare. Elevii vor discuta despre 
diverse teme de interes si vor aplica regulile de alcatuire 
corectă a diferitelor  tipuri de eseuri şi scrisori. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Băltoi Monica DA 

225 Morfosintaxă opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Acest opţional îşi propune trecerea în revistă a celor mai 
importante noţiuni teoretice şi practice ale limbii române, pe 
care, orice elev trebuie să le cunoască şi să şi le însuşească. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Hrițuc Carmen DA 



226 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 

227 Geografia 
Europei 

optional 
integrat 

Programa 
proprie 

1 an ,,Geografia Europei“  este o disciplina optionala ideala pentru 
clasa a XI-a  avand in vedere pregatirea examenului pentru 
bacalaureat; ea ofera repere pentru toate ciclurile curriculare  
dar este gandita si restrucurata in functie de  grupurile- tinta 
alese. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Ciobanu Angela DA 

228 Istoria Recenta 
a Romaniei 

arie 
curriculara 

3720/29.0
4.2016 

1 an Optional util elevilor in vederea pregatirii examenului de 
bacalaureat 

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Voloc Mihaela DA 

229 ECONOMIE 
APLICATĂ 

aprofundare 3252/13.0
2.2006 

1 an   Uman  Științe 
sociale 

XI - G Toma George DA 

230 EDUCAȚIE 
FINANCIARĂ 

opțional la 
nivlul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an În cadrul acestui optional elevii vor învăța despre planificarea 
financiară responsabilă în toate etapele vieții, economisire, 
investiții, credite și folosirea eficientă a instrumentelor 
financiare. Dezvoltarea unor comportamente rationale 
echilibrate pentru sistemul economic de piață și unor 
capacități de lucru în echipă  

Uman  Științe 
sociale 

XI - G Toma George DA 

231 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

232 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

233 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

234 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



235 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

236 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

237 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Științe 
sociale 

XI G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

238 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

239 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

240 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

241 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



242 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

243 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

244 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

XI H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

245 EDUCAȚIE 
FINANCIARĂ 

opțional la 
nivlul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an În cadrul acestui optional elevii vor învăța despre planificarea 
financiară responsabilă în toate etapele vieții, economisire, 
investiții, credite și folosirea eficientă a instrumentelor 
financiare. Dezvoltarea unor comportamente rationale 
echilibrate pentru sistemul economic de piață și unor 
capacități de lucru în echipă  

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Toma George DA 

246 ECONOMIE 
APLICATĂ 

aprofundare 3252/13.0
2.2006 

1 an   Uman  Stiinte 
sociale 

XI - H Toma George DA 

247 Geografia 
Europei 

optional 
integrat 

Programa 
proprie 

1 an ,,Geografia Europei“  este o disciplina optionala ideala  pentru 
clasa a XI a  avand in vedere pregatirea examenului pentru 
bacalaureat; ea ofera repere pentru toate ciclurile curriculare  
dar este gandita si restrucurata in functie de  grupurile- tinta 
alese. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Ciobanu Angela DA 

248 Hazarde 
naturale si 
antropice 

optional 
integrat 
transcurricul
ar 

Programa 
proprie 

1 an Optional  cu caracter interdisciplinar ; vine sa completeze 
continuturile stiintifice prin prezentarea manifestarilor 
extreme ale proceselor si fenomenelor geografice cu 
consecinte negative asupra mediului inconjurator (masuri  
preventive si de diminuare a consecintelor) 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Seniuc Constanța DA 

249 Noţiuni de 
morfologie şi 
sintaxă 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Ințelegerea și aprofundarea noțiunilor de morfologie și sintaxă 
ale limbii române 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Siustis Liliana DA 

250 Cultura si 
spiritualitate 
anglo-saxona 
in cinema 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul se adreseaza elevilor de liceu care sunt interesati de 
cunoasterea unor aspecte din istoria si cultura spatiului anglo-
saxon prezentate in filme. Are ca scop dezvoltarea 
competentelor de comunicare in limba engleza, atat pe cele 
de receptare, cat si de productie. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Sănduleanu 
Mirela/ 
Epure Mihaela 

DA 



251 Better English aprofundare trebuie nr 
de 

programă 

1 an Optionalul isi propune dezvoltarea cunostintelor de limba 
engleza. 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Ostafi Iulia DA 

252 O Istorie a 
Comunismului 
in Romania 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

4699/07.0
7.2008 

1 an Optional util elevilor in vederea pregatirii examenului de 
bacalaureat 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Boicu Jeni DA 

253 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

254 PSIHOLOGIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să se descâlcească 
în limbajul științific al Psihologiei, în vederea examenelor.  
Realizarea de acțiuni care să ajute la conştientizarea identității 
personale, acceptarea diversității şi valorizarea pozitivă a 
diferențelor celorlalți; 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

255 Teatru de 
păpuși 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Program 
proprie 

2 an Se adresează elevilor de liceu, care doresc să-și fructifice 
talentul prin teatru. Stârnirea curiozității şi interesului pentru 
studiul teatrului și scenografiei 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

256 Handbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea handbalului  si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Cîșlariu Liviu DA 

257 Fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Program 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea fotbalului  si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

XI - H Cîșlariu Liviu DA 

258 Elemente de 
limba română 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul vizează însușirea unor noțiuni de limba română ,  în 
vederea consolidării deprinderilor de exprimare corectă și a 
formării profesionale a elevilor. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XII A Mavrescu Alina DA 

259 Geografia 
Europei  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1an CDȘ ce urmărește  o mai bună înțelegere a unei tematici 
complexe incluse și în programa examenului de Bacalaureat. 
Competențe: Utilizarea limbajului specific, Raportarea 
realității la un suport cartografic, Dobândire unor tehnici noi 
de lucru, Relaționarea realităților geografice. 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XII A Ciobanu Angela DA 

260 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 

programă 

1 an  Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XII A Jîjîie Carmen DA 

261 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Peda-
gogie 

Învățători-
educatoare 

XII A Lozneanu Stelian DA 

262 Elemente de 
stilistică în 
operele poetice 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Identificarea corectă a mijloacelor de realizare a expresivitatii 
în poezii 

Real Mate-Info XII B Prof. Archip 
Bogdan 

DA 



263 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 

programă 

1 an   Real Mate-Info XII B Macovei 
Laurențiu 

DA 

264 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Mate-Info XII B Cojocariu Daniel DA 

265 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Mate-Info XII B Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

266 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundarea conținuturilor cuprinse în programa de 
bacalaureat 

Real Mate-Info XII B Huțanu Gabriela DA 

267 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundare conținuturi Real Științe ale 
naturii 

XII C Butnariu Carmen DA 

268 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Mate-Info XII C Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

269 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Mate-Info XII C Cojocariu Daniel DA 

270 Elemente de 
stilistică în 
operele poetice 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Identificarea corectă a mijloacelor de realizare a expresivitatii 
în poezii 

Real Mate-Info XII C Prof. Archip 
Bogdan 

DA 

271 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Real Mate-Info XII C Jîjîie Carmen DA 

272 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare aprobată 
prin OM 
5959/22. 
12.2006 

1 an - Real științe  ale 
naturii 

XII D Mavrescu Alina DA 

273 MATEMATICĂ aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Real științe  ale 
naturii 

XII D Macovei 
Laurențiu 

DA 

274 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real științe  ale 
naturii 

XII D Cojocariu Daniel DA 

275 Le français 
pour le 
personnel 
sanitaire 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
specifice domeniului sanitar 

Real Științe ale 
naturii 

XII D Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



276 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundarea conținuturilor cuprinse în programa de 
bacalaureat 

Real Științe ale 
naturii 

XII D Butnariu Carmen DA 

277 BIOLOGIE aprofundare 3525/13.0
2.2006 

  Aprofundarea conținuturilor cuprinse în programa de 
bacalaureat 

Real Științe ale 
naturii 

XII E Huțanu Gabriela DA 

278 Le français 
pour le 
personnel 
sanitaire 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1an Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
specifice domeniului sanitar 

Real Științe ale 
naturii 

XII E Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

279 Volei/fotbal optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului/fotbalului si in timpul liber 

Real Științe ale 
naturii 

XII E Cojocariu Daniel DA 

280 Studiul 
aprofundat al 
literaturii 
romane 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

proprie 1 an Studierea si aprofundarea studiului autorilor canonici din 
programa de bacalaureat 

Real Științe ale 
naturii 

XII E Prof. Archip 
Bogdan 

DA 

281 Fizică aplicată opțional  la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programa 
proprie 

1 an Cursul urmărește realizarea de lucrări pe teme de fizică în 
viziune crosscurriculară. Se urmărește dezvoltarea creativității 
și a gândirii critice prin abordarea  fizicii prin intermediul 
artelor, istoriei, geografiei, literaturii, poeziei. 

Real Științe ale 
naturii 

XII E Vatavu Adriana DA 

282 Complemente 
de matematică 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

XII E Panaete Daniela DA 

283 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Real Științe ale 
naturii 

XII E Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

284 CHIMIE aprofundare 5099/09.0
9.2009 

1 an   Real Științe ale 
naturii 

XII E Gornea Olivia DA 

285 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

286 Perspectives on 
English 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Optionalul propune o aprofundare mai ampla a cunostintelor 
de limba engleza, atat la nivel gramatical, cat si la nivelul 
vocabularului asociat unor teme diverse de interes personal. 

Uman Filologie XII F Cozma Gabriela DA 

287 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare aprobată 
prin OM 
nr. 3961/ 
3.05.2012 

1 an   Uman Filologie XII F Pancu Mihaela DA 



288 Elemente de 
stilistică 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul a fost gândit ca o soluţie pentru problemele cu care se 
confruntă elevii în ceea ce priveşte receptarea / interpretarea 
textelor  literare şi nonliterare, cu precizarea că, în clasele de 
liceu, stilistica e restrânsă la studiul unui scriitor sau la studiul 
stilurilor funcţionale. Se are în vedere extinderea perspectivei 
dinspre stilistica estetică spre stilistica lingvistică pentru 
promovarea unei stilistici integrale. 

Uman Filologie XII F Pancu Mihaela DA 

289 Traduceri şi 
retroversiuni 
(latină) 

la nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an Cursul îşi propune exersarea şi aprofundarea tehnicii 
traducerii, a analizei şi interpretării textului latin, precum şi 
receptarea şi asumarea valorilor spirituale şi estetice ale 
Antichităţii Greco-romane. 

Uman Filologie XII F Damian Mariana DA 

290 GEOGRAFIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Intelegerea tematicii pentru Bacalaureat, aprofundarea  unor  
teme . 

Uman Filologie XII F Ciobanu Angela DA 

291 Geografia 
Europei  

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1an CDȘ ce urmărește  o mai bună înțelegere a unei tematici 
complexe incluse și în programa examenului de Bacalaureat. 
Competențe: Utilizarea limbajului specific, Raportarea 
realității la un suport cartografic, Dobândire unor tehnici noi 
de lucru, Relaționarea realităților geografice. 

Uman Filologie XII F Ciobanu Angela DA 

292 Interpretarea 
izvoarelor 
istorice 

arie 
curriculara 

Programa 
proprie 

1 an Optional util elevilor in vederea pregatirii examenului de 
bacalaureat 

Uman filologie XII F Boicu Jeni DA 

293 Patologia 
argumentării 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Intrucât parte a bunei comunicari este si argumentarea 
convingatoare, pentru ca „eroarea are aceeasi irezistibila forta 
de atractie ca si viciul, iar virtuos e considerat acela care 
rezista tentatiei”, conteaza cum ne construim argumentele. 
Optionalul de fata, uzând de rigoarea analizei logice, propune 
identificarea si corijarea diferitelor erori in constructia 
demersului argumentativ, a diferitelor patologii ale formelor, 
operatiilor, principiilor si legilor presupuse de gandirea si 
comunicarea corecte. 

Uman filologie XII F Beșleagă Radu DA 

294 FILOSOFIE aprofundare 5959/ 
22.12.200
6 

1 an   Uman filologie XII F Beșleagă Radu DA 

295 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

XII F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 



296 PSIHOLOGIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să se descâlcească 
în limbajul științific al Psihologiei, în vederea examenelor.  
Realizarea de acțiuni care să ajute la conştientizarea identității 
personale, acceptarea diversității şi valorizarea pozitivă a 
diferențelor celorlalți; 

Uman  Științe 
sociale 

XII F Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

297 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

XII F Lozneanu Stelian DA 

298 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

299 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

300 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

301 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

302 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

303 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Filologie XII F Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



304 PSIHOLOGIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să se descâlcească 
în limbajul științific al Psihologiei, în vederea examenelor.  
Realizarea de acțiuni care să ajute la conştientizarea identității 
personale, acceptarea diversității şi valorizarea pozitivă a 
diferențelor celorlalți; 

Uman  Științe 
sociale 

XII G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

305 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

XII G Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

306 FILOSOFIE aprofundare 5959/ 
22.12.200
6 

1 an   Uman Stiințe 
sociale 

XII G Beșleagă Radu DA 

307 Patologia 
argumentării 

la nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Intrucât parte a bunei comunicari este si argumentarea 
convingatoare, pentru ca „eroarea are aceeasi irezistibila forta 
de atractie ca si viciul, iar virtuos e considerat acela care 
rezista tentatiei”, conteaza cum ne construim argumentele. 
Optionalul de fata, uzând de rigoarea analizei logice, propune 
identificarea si corijarea diferitelor erori in constructia 
demersului argumentativ, a diferitelor patologii ale formelor, 
operatiilor, principiilor si legilor presupuse de gandirea si 
comunicarea corecte. 

Uman Stiințe 
sociale 

XII G Beșleagă Radu DA 

308 Literatură 
victoriană 

opţional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

2 ani Opţionalul isi propune o abordare minuţioasa a literaturii din 
perioada victoriană şi inceputul secolului XX. Poate fi realizat 
cu mijloacele proprii fiecarei şcoli si se bazeaza pe modele de 
formulare scrisa cat şi orală. Evaluarea se va face prin referate 
şi proiecte ce vor fi incluse in mapa personala a elevului cat şi 
prin activitatea desfasurată  pe parcursul semestrului. 

Uman Stiințe 
sociale 

XII G Melniciuc 
Cătălina 

DA 

309 GEOGRAFIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Intelegerea tematicii pentru Bacalaureat, aprofundarea  unor  
teme . 

Uman Stiințe 
sociale 

XII G Ciobanu Angela DA 

310 Relieful 
României 

opțional la 
nivelul 
disciplinei 

Programă 
proprie 

1 an CDȘ ce urmărește  o mai bună înțelegere a unei tematici 
complexe incluse și în programa examenului de Bacalaureat. 
Competențe: Utilizarea limbajului specific, Raportarea 
realității la un suport cartografic, Dobândire unor tehnici noi 
de lucru, Relaționarea realităților geografice, Elaborarea unor 
modele de organizare a spațiului terestru etc 

Uman Stiințe 
sociale 

XII G Ciobanu Angela DA 

311 ISTORIE aprofundare 5959/22.1
2.2006 

1 an Curriculum aprofundat  la  clasa a XII a  este mai mult decat 
oportun  avand in vedere pregatirea examenului pentru 
bacalaureat; 

Uman Stiințe 
sociale 

XII G Axinie Vasile DA 



312 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

313 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

314 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

315 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

316 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

317 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

318 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Științe 
sociale 

XII G Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

319 Apprenons à 
nous découvrir  

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe privind autocunoașterea și 
manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de 
ceilalți, precum și exprimarea adecvată a emoțiilor în limba 
franceză 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 



320 «C’est comme 
ça que ça se 
dit » - le 
français à 
travers des 
expressions 
idiomatiques 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în utilizare a limbii franceze 
vorbite și familiare prin utilizarea expresiilor idiomatice 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

321 La musique 
française 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul muzicii 
franceze  și al folosirii unor mijloace artistice specifice muzicii 
pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

322 Agence de 
tourisme  «Arc 
sur la terre » 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe antreprenoriale și de 
utilizare a limbii franceze în domeniul turismului prin 
simularea organizării unei agenții de turism, crearea de oferte 
și popularizarea lor prin mijloace specifice de marketing 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

323 Le film français optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul va forma competențe în domeniul receptării într-o 
manieră personală a mesajului artistic din universul 
cinematografiei franceze  și al folosirii unor mijloace artistice 
specifice filmului pentru exprimarea sensibilității estetice 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

324 Les médias en 
classe de FLE 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Participanții vor dobândi cunoștințe ce le vor permite atât 
receptarea critică a discursului mediatic în limba franceză, cât 
și o prezența responsabilă în mediul online 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

325 Le français à 
travers le 
théâtre 

optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Opționalul vizează dezvoltarea competențelor de exprimare 
orală în limba franceză, precum și a creativității și a 
competențelor de lucru în echipă 

Uman Științe 
sociale 

XII H Belciug Brîndușa 
Catargiu Doina 
Donisă Alina 
Ieremciuc Meda 
Ipate Geanina 

DA 

326 Europa-
Romania-
Uniunea 
Europeana 
Probleme 
fundamentale 

aprofundare Programă 
proprie 
cred că 
trebuie nr 
de 
programă 

1 an Curriculum- ul  nucleu aprofundat  permite studiul  complet si 
complex al unor continuturi specific corespunzatoare 
programei de bacalaureat 

Uman Stiințe 
sociale 

XII H Seniuc Constanța DA 

327 Interpretarea 
izvoarelor 
istorice 

opțional la 
nivelul ariei 
curriculare 

Programă 
proprie 

1 an Optional util elevilor in vederea pregatirii examenului de 
bacalaureat 

Uman Stiințe 
sociale 

XII H Boicu Jeni DA 



328 Logică, 
argumentare și 
comunicare- 
aprofundare 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să susțină 
bacalaureatul la Logică, argumentare și comunicare. Formarea 
unei gândiri critice, divergente și coerente 

Uman  Științe 
sociale 

XII H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

329 PSIHOLOGIE aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an Se adresează elevilor de liceu care doresc să se descâlcească 
în limbajul științific al Psihologiei, în vederea examenelor.  
Realizarea de acțiuni care să ajute la conştientizarea identității 
personale, acceptarea diversității şi valorizarea pozitivă a 
diferențelor celorlalți; 

Uman  Științe 
sociale 

XII H Lemny Marilena 
Speranța 

DA 

330 Limba și 
literatura 
română 

aprofundare trebuie nr 
de 
programă 

1 an   Uman Științe 
sociale 

XII H Hrițuc Carmen DA 

331 Volei optional la 
nivelul 
disciplinei 

Programa 
proprie 

1 an Dobandirea de cunostinte teoretice si tehnico-tactice pentru 
practicarea voleiului si in timpul liber 

Uman  Științe 
sociale 

XII H Lozneanu Stelian DA 

 
Director, 
Prof. Mirela Ofelia Sănduleanu 

Întocmit, 
Responsabil Comisie curriculum, 

Prof. Olivia Gornea 
 
*1+ Se va completa după caz: aprofundare, extindere, opțional  la nivelul disciplinei, opțional  la nivelul ariei curriculare 

*2+ Pentru opționalele la nivelul disciplinei și la nivelul ariei curriculare se va specifica dacă va fi elaborată o programă proprie sau opționalul se 

regăsește în oferta MECTS, caz în care se va preciza numărul OM prin care este aprobată programa. 

*3+Clasa în anul școlar următor. 

   

 


