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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  
Cod: PO.02-11 

Denumire:   STABILIREACURRICULUMULUI LA DECIZIAȘCOLII 

Nr. pag. 12 

Exemplar nr. 

Evidenţa modificărilor: 

Ediţia/

revizia 
Data 

Pag. cu 

modificări 

Modificat Verificat Avizat 

Nume Semnătură Nume Semnătură Nume Semnatura 

    1/0 10.01.2014 

 

- - - Prof. C. 

Melniciuc 

 Prof. M. 

Sănduleanu 

 

1/1 15.01.2015    Prof. M. 

Epure 

 Prof. M. 

Sănduleanu 

 

1/2 13.10.2017  Prof. 

Ipate 

Geanina 

 Prof. Vatavu 

Roxana 

 Prof. 

Mirela 

Săndulenu 

 

         

         

 
Listapersoanelor la care se difuzeazăediţia/reviziaproceduriioperaţionale 

 

Scopuldifu

zării 

Exemplar nr. Comparti-

ment 

Funcţia Numeleşiprenumele Data 

primirii 

Semnătura 

 

informare 1 conducere Director  Mirela Ofelia 

Sănduleanu 

  

informare 2 conducere Director adjunct MihaelaEpure   

informare 3 execuție Responsabilcomisie 

curriculum 

Olivia Gornea   

arhivare 4 secretariat Secretarșef Arnăutu Roxana   

informare 5 electronic execuţie RcmLbromână Archip Bogdan   

informare 5 electronic execuţie Rcm Lb franceză BelciugBrândușa   

informare 5 electronic execuţie Rcm Lb engleză MelniciucCătălina   

informare 5 electronic execuţie Matematică Panaete Daniela   

informare 5 electronic execuţie Fizică Vatavu Adriana   

informare 5 electronic execuţie Chimie-biologie Butnaru Carmen   

informare 5 electronic execuţie Socio-umane-religie Toma George   

informare 5 electronic execuţie Arte-ed. fizicăși sport Cojocaru Daniel   

informare 5 electronic execuţie Tehnologii Carmocanu Gheorghe   

informare 5 electronic execuţie Istorie-geografie AxinieVasile   

informare 5 electronic execuţie Clasele I - II Simion Carmen   

informare 5 electronic execuţie Clasele III – IV Simion Daniela   
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informare 5 electronic execuţie Com met edu - Liceu AlexaMarilena   

informare 5 electronic execuţie Com met edu – Grădinița nr. 
10 

Rus Elena   

   
  Director, 

Prof. Mirela Ofelia Sănduleanu 

Responsabil comisie curriculum, 

Prof. Olivia Gornea 

 

1.Introducere 
 

Moto:„Curriculum-ul este ceea ce li seîntâmplăcopiilorînșcoalăca rezultat a ceea ce fac 

profesorii. Aceastaincludetoateexperiențelecopiilor, pentru care școalaartrebuisă-și accepte 

responsabilitatea.” (Kansas, 1958) 

 

Înaceștiani, este foarte important ca eleviisă-și aleagă un parcurs individual care poateavea 

un impact determinant pentru viața lor. S-ar putea spune că și în funcție de abordarea CDȘ-ului, o 

școală va putea exista sau nu. CDȘ-ul personalizează o școală, o face să fie „altfel", într-un peisaj 

uniformizant și uneori neatractiv. Modul în care managerul școlar știe să evalueze și să pună în 

valoare ceea ce constituie specificul unei școli - adică CDȘ-ul - este determinant și are ca efect 

faptul că școala respectivă poate oferi elevilor săi șansa de a fi învingători. 

Printr-un management adecvat, opționalele pot deveni importante atu-uri ale școlii, 

asigurând complementaritatea educației de bază și contribuind esențial la edificarea ethosului 

instituțional. Prin proiectul curricular al școlii, aceasta îți poate construi propria identitate și poate 

informa comunitatea locală care este tipul de formare și educație pe care îl oferă și care sunt 

avantajele frecventării școlii respective. 

Ca urmare, managementul de curriculum este la nivelul școlii unul dintre punctele - cheie 

ale realizării și reușitei reformei, ale promovării școlii ca identitate proprie într-un mediu 

concurențial și stimulativ, într-un context ce leagă școala cu specificul comunității locale și cu 

tendințele cererii de educație.” 

 În această procedură se prezintă modalitatea care trebuie urmată  de unitatea de învățământ 

în vederea stabilirii Curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar următor. 
 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:pedagogic_niorga@yahoo.fr
http://www.pedabt.ro/


  

 
  

  

 

 
 

MANAGEMENTUL 

UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Departamentul    

CURRICULUM 
 

Procedura operaţională  

STABILIREA CURRICULEI LA DECIZIA ȘCOLII 
Ediţia  I 

Număr de exemplare 3 

 

COD PO.02-11 
Revizia  2 
Număr de exemplare 3 

Pagina4 din  12 

Exemplar nr.  

 

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucuresti  
  Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
 Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro  
 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
               +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
www.pedabt.ro  

4 

 

LICEUL  PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

2. Scopul procedurii 
 

Prezenta procedură prevede stabilirea CDŞ, în funcţie de solicitările elevilor, resursele şi 

politica şcolii în cadrul Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani. 
 

a) Stabilirea pașilor de parcurs în colectarea propunerilor comisiilor metodice; 

b) Stabilirea etapelor parcurse în vederea elaborării unui proiect al CDȘ; 

c) Modul de aprobare și avizare a proiectului CDȘ pentru anul școlar următor; 

d) Modul și condițiile de aplicare a CDȘ în anul școlar următor; 

e) Modalități de monitorizare a desfășurării / respectării CDȘ aprobat pentru anul școlar 

următor. 
 

3. Definiţii și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

3.1 Definiții 

Procedură  operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, 

a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 

aspectul procesual. 

Ediţie a uneiproceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau 

mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 

Curriculum la decizia școlii - stabilește curriculum-ul nucleu aprofundat, curriculum-ul 

extins şi disciplinele opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului de ore alocat în 

acest scop prin planul-cadru de învăţământ (scheme orare). 

3.2 Abrevieri ale termenilor 

CDȘ - Curriculumul la decizia şcolii;  

OMEN – Ordinul ministrului educaţiei naţionale;  

OMEC – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării;  

OMECT – Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului; 

OMECTS – Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului; 

CP – Consiliul profesoral; 

CA – Consiliul de administrație 

LPNI – Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani. 
 

 

 

 

 

4 Domeniu  de  aplicare 
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o Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul didactic al LPNI. 

o Prezenta procedură stabilește modul în care vor fi stabilite CDŞ din LPNI.  

o Beneficiarii prezentei proceduri sunt elevii din clasele 0-XII şi personalul didactic din 

LPNI. 

 

5 Documente de referinţă/Cadrul legislativ 

 

5.1OMEN 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul disciplinelor opţionale  

5.2Notificarea MEN nr. 11667/27.07.1999 cu privire la statutul CDŞ în învăţământul 

primar şi secundar  

5.3 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

5.4ORDIN nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru 

clasele I-II;  

5.5ORDIN nr. 5198/01.11.2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru 

clasele III-IV;  

5.6OMEC 3638/2001 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele V-

VIII;  

5.7OMECTS 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele 

a IX-a – a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic 

5.8OMECI nr. 3410 din 16.03.2009 

o ANEXA 1 - Planuri – cadru de învățământ pentru ciclul inferior al liceului 

– filiera Pedagogică și vocațională 

o ANEXA 2 - Planuri – cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului 

– filiera Pedagogică și vocațională 

5.9Legea nr.1/2011- Legea educației naționale  

 

   6. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 
 

6.1 Aspecte generale 

 Oferta CDŞ se elaborează de Comisia pentru Curriculum, se avizează de CP şi se aprobă de 

CA. 

 Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul CDŞ, în funcţie de solicitări, resurse şi politica 

şcolii. 

 În Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, curriculumul la decizia şcolii se raportează la viziunea 

şi misiunea şcolii, urmărind, prin disciplinele opţionale oferite: 

 extinderea programelor şcolare pentru asigurarea progresului şcolar şi succesul la 

examenele naționale; 

 educaţia pentru cetăţenie democratică; 

mailto:pedagogic_niorga@yahoo.fr
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 educaţia pentru sănătate; 

 formarea competenţelor digitale. 

 După aprobarea disciplinelor din CDŞ, în baza opţiunii scrise a elevilor şi a părinților (pentru 

clasele I-IV) și având în vedere resursele existente, aceste discipline opţionale devin obligatorii 

pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. 

 Din cauza numărului mic de săli de curs şi a imposibilității organizării orarului unei clase pe 

grupe de elevi, disciplinele ce întrunesc numărul cel mai mare de voturi vor fi studiate de toţi 

elevii unei clase. 

 Notele obţinute la disciplinele opţionale se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia 

şcolară semestrială şi anuală a elevului. 

 Structura programei pentru disciplina opţională(ANEXA nr. 8). 

 

 

 

6.2 Calendarul stabilirii Curriculum-ului la decizia şcolii: 

 

Ianuarie – Februarie: 
o Identificarearesurselormateriale (spaţii, mijloace de învăţământ etc.) şi umane necesare 

pentru dezvoltarea CDŞ;  

o Consultarealistei de discipline opţionaleoferite de MinisterulEducaţieiNaționale;  

o Lansarea apelului pentru depunerea de propuneri de opţionale de către elevi, părinţi şi cadre 

didactice;  

o Colectarea propunerilor cadrelor didactice la nivelul comisiilor metodice (ANEXA nr. 4). 

o Colectarea propunerilor elevilor şi părinţilor de către diriginții fiecărei clase și predarea lor 

către Comisia de curriculum(ANEXA nr. 3).; 

o Centralizarea şi analiza propunerilor la nivelul Comisiei de curriculum(ANEXA nr. 5). 

o Elaborarea proiectului CDŞ pentru anul şcolar următor de către Comisia de curriculum;  

o Avizarea proiectului CDŞ de către CP;  

o Aprobarea proiectului CDŞ de către CA.  

Martie:  
o Afişarea şi prezentarea activă a ofertei şcolii privind CDŞ pentru elevi şi părinţi             (pe 

site-ul școlii, la avizierul elevilor, în cadrul lectoratelor cu părinții). 

 

Aprilie:  
o Înscrierea elevilor prin completarea fişei de opţiuni(ANEXA nr. 6). 

o Centralizarea datelor şi constituirea formaţiunilor de elevi;  

o Elaborarea schemelor orare;  

o Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi;  

Mai:  

mailto:pedagogic_niorga@yahoo.fr
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o Transmiterea programelor disciplinelor opţionale la I.Ș.J;  

o Avizarea/reavizarea programelor disciplinelor opţionale de către inspectorii de 

specialitate(ANEXA nr. 9). 

Iunie - Iulie:  

o Reluarea procedurilor de aplicare a stabilirii disciplinelor opţionale la înscrierea elevilor 

de clasa a V-a şi clasa a IX-a; 

o Includerea disciplinelor opţionale în încadrarea cadrelor didactice pe anul şcolar următor; 

o Includerea disciplinelor opţionale în datele statistice realizate de către secretariat. 

Septembrie: 

o Elaborarea planificării anuale/semestriale, pe baza programei avizate de IȘJ 

o Înscrierea disciplinei opţionale în catalog:  

 
 
 

6.3 Tipuri de opționale 
 

Tipul CDS  Caracteristici ale programei Regimulorar Notareaîn 

catalog  

Aprofundare Programa pentru trunchiul comun se 

aplică în cazuri de recuperare în numărul 

maxim al plajei orare din planul cadru 

Ore din 

plajaorară 

Rubrica 

disciplinei sursă 

Extindere Competenţe notate cu *  

Conţinuturi notate cu *  

Ore din 

plajaorară 

Rubrica 

disciplinei sursă 

Opţional la nivelul 

disciplinei 

Noi competenţe secvenţiale 

Noi conţinuturi 

Ore de 

opţional 

Rubrică nouă 

Opţional la nivelul 

ariei curriculare 

Noi competenţe complexe  

Noi conţinuturi complexe  

Ore de 

opţional 

Rubrică nouă 

  

6.4 Documentaţia disciplinei opţionale – la dosarul Comisiei pentru curriculum  

 Odată ales tipul de opţional (titlul selectat din oferta Ministerului sau proiectul propriu), se 

întocmeşte o documentaţie, pe baza căreia se va susţine proiectul de opţional(ANEXA nr. 10). 

 

 

 

6.5 Resurse necesare  

 
6.5.1 Resursemateriale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, 

acces la baza de date, imprimantă, internet, aviziere. 
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6.5.2Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile de serviciu în elaborarea procedurilor 

operaţionale sunt: membrii Comisiei pentru curriculum și membrii 

CEAC 

6.5.3 Resurse financiare:  sunt prevăzute în bugetul școlii şi sunt necesare pentru achiziţionarea 

resurselor materiale.  
 

6.6 Desfășurarea activităților 

 

La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, procedura legală destabilire a 

curriculumului la decizia școlii, se derulează după un algoritm specific, prezentat mai jos: 

6.6.1. Prezentarea propunerilor de CDȘ de către învățători/institutori/profesori: disciplina, 

tipul CDȘ – aprofundare, extindere, opțional - denumirea, durata 

6.6.2. Centralizarea propunerilor de către învățători/institutori/diriginți, în vederea lansării 

„OFERTEI CURRICULARE” a unității școlare 

6.6.3. Afișarea la loc vizibil a propunerilor de CDȘ 

6.6.4. ÎntocmireaTabelului nominal al elevilor clasei de către diriginte cu solicitările de 

CDȘ pe baza fișeide opțiuni a elevilor(ANEXA nr. 6). 

6.6.5. ÎnaintareaTabelului nominal cu opțiunile elevilor către  secretariat/director/consiliul            

de administrație. 
 

 

 

Activităţi / Etape Răspunde Mod   de desfăşurare / Termene 
Rezultate așteptate / 
Riscuri semnificative 

1. Analiza nevoilor și 
intereselor de formare ale 
elevilor 

RPCC 
 
 
 
 
 
diriginții 
 
 
 
 
 
 
 
RPCC 

- Comisia pentru curriculum elaboreaza un 
chestionar pentru elevi ți unul pentru părinți în 
scopul identificării nevoilor și intereselor de 
formare ale elevilor(ANEXA nr. 1 și 2). 
- Chestionarele multiplicate, se aplică la 
clasă,de catre diriginți  în timpul orei de 
“Orientare și consiliere”; 
- Chestionarele vor fi prelucrate de 
cătremembriicomisiei de curriculum; 
- Rezultatele analizei vor fi consemnate într-un 
raport intern și aduse la cunoștința intregului 
corp profesoral în cadrul unei ședinte de 
Consiliu. 

Termen*): lunaianuarie 

Chestionar elaborat 
 
 
Chestionare aplicate 
 
 
 
Raport intern (nevoi și 
interese identificate) 

2. Elaborarea ofertei CDȘ 
la nivelul catedrelor 
 

R catedre 
 
 
 
 
 
 

- Membrii fiecărei catedre întruniți în ședința de 
catedră fac propuneri pentru curriculum-ul CDȘ 
corelat cu nevoile și interesele de formare ale 
elevilor identificate prin analiza de nevoi; 
- Fiecare propunere de CDS avansată în cadrul 
catedrei, se argumentează (în scris), 
precizându-se care sunt competențele 

Propuneri pentru CDS 
consemnate in procese 
verbale de sedinta ale 
catedrelor 
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R catedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R catedre 

generale vizate prin studiul respectivei 
discipline, conținuturile vizate (fără a fi 
detaliate)(ANEXA nr. 4). 
- Oferta CDS este analizată, verificată și apoi 
aprobată în cadrul fiecărei catedreși înaintată 
comisiei pentru curriculum sub formă de tabel 
semnat de responsabilul comisiei/catedrei 
(ANEXA nr. 4). 

Termen: lunafebruarie 

 
Propuneri CDS: titlul, 
argumentul, 
competente generale 
vizate, prezentarea 
sumara a continuturilor 
 
 
 
Lista ce conține oferta 
CDȘ / catedră, datată,  
 
Dosarul ce conține 
toate ofertele elaborate 
la nivelul catedrei 

3. Elaborarea pachetelelor 
de optionale și a 
Proiectului CDȘ  

Comisia pentru 
curriculum 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru 
curriculum 
Diriginții 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru 
curriculum 
 

- Comisia pentru curriculum preia de la fiecare 
șef de catedră  lista de propuneri și 
elaboreazătabelul centralizator al propunerilor 
(ANEXA nr. 5) precum și pachetul disciplinelor 
opționalepentru fiecare clasă(ANEXA nr. 6) 
- Diriginții claselor vor solicita elevilor și părințior 
propuneri de opționale(ANEXA nr. 3). Toate 
tablele vor fi apoi înmânate comisiei pentru 
curriculum spre centralizare și evaluare; 
- Întocmirea listei finale cu propunerile de 
discipline opționale; 
- Comisia pentru curriculum întocmește 
proiectul CDȘ pentru anul școlar 2014 – 2015; 
- Avizarea proiectului CDŞ de către CP;  
- Aprobarea proiectului CDŞ de către CA. 

Termen: lunafebruarie 

Situația centralizată a 
propunerilor 
 
Pachetul de discipline 
opționale pentru fiecare 
clasă 
 
 
 
Opțiuni exprimate în 
scris 
 
 
Pachetul de discipline 
opționale pentru fiecare 
clasă 
 
Proiectul CDȘ 
 
 
Proiect avizat 
 
Proiect aprobat 

4. Afişarea şi prezentarea 
ofertei CDȘ 

Director, 
RPCC 

- la avizierul din cancelarie; 
- la orele de consiliere; 
- la avizierele din sălile de clasă; 
- pagina web a liceului. 
 

Termen:  luna martie 

Materiale afișate 
Articol site 

5. Înscrierea elevilor şi 
constituirea formaţiunilor 
de elevi;  

 

Director, 
Comisia de 
curriculum 

- Înscrierea elevilor prin completarea fişei de 
opţiuni a clasei(ANEXA nr. 6) 
- Centralizarea datelor şi constituirea 
formaţiunilor de elevi;  
- Elaborarea schemelor orare(ANEXA nr. 7) 

Termen:  lunile aprilie /august  

Fișe de opțiuni 
completate 
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6. Elaborarea programelor 
pentru disciplinele 
opţionale alese de elevi 

profesoriicare vor 
susține cursuri 
opționale  

- Elaborarea programelor pentru disciplinele 
opţionale alese de elevi; 
 
 

Termen:  luna aprilie  

Programe ale 
opționalelor aprobate 

7. Avizarea cursului 
opțional de către 
inspectorul de specialitate 
 

profesoriicare vor 
susține cursuri 
opționale în 
următorul an 
școlar 

- Profesorii ale căror oferte au fost declarate 
“câștigătoare”proiectează curriculum-
uldisciplineiopționale 
(ANEXA nr. 8) 
- Fiecare curs opțional va purta viza 
inspectorului de specialitate(ANEXA nr. 9) 
- Obligativitatea de a prezenta inspectorului  
cursul opțional în vederea semnării fișei  de 
avizare revine șefului de catedră. 

Termen:  luna mai   

Curriculum proiectat 
pentru fiecare curs 
opțional ce se va 
desfășura în următorul 
an școlar 
 
 
Fișe de avizare 
semnate de inspectorii 
școlari de specialitate 

8. Înscrierea elevilor din 
clasele a V-a a IX-a şi 
constituirea formaţiunilor 
de elevi;  

Director, 
Com pentru 
curriculum 

- Repetarea procedurii de alegere a 
disciplinelor opționale pentru clasele de 
început de ciclu (a V-a și aIX-a). 

Termen:  lunileiunie–iulie/august 

 

9. Activități finale Profesorii care 
vor susține 
cursuri opționale  

- Profesorii ce susțin cursurile opționale vor 
întocmi planificări calendaristice întocmai ca și 
pentru disciplinele de specialitate; 
- Responsabilii comisiilormetodice / catedrelor 
vor aviza planificările. 

Termen:  lunaseptembrie 

Planificări 
calendaristice pentru 
fiecare curs opțional. 

 

*)  Termenele sunt ale anului școlar anterior celui pentru care se propune curriculumul la decizia școlii. 

 

7.Înregistrări anexe: 
Cod 

formular 
Denumireformular 

Nr. 
pagini 

Duratapăstrării 

F 01. P0.02. Chestionar de nevoielevi 1 1 an 

F 02. P0.02. Chestionar de nevoipărinți 1 1 an 

F 03. P0.02. Propunereade opționale a elevilorșipărinților 1 1 an 

F 04. P0.02. Propunereade opționale a comisiei/catedrei 1 1 an 

F 05. P0.02. Centralizareapropunerilorcomisiilor/catedrelor 1 1 an 

F 06. P0.02. Fișa de opțiuni/formularde înscriere a elevului 1 și1/2 1 an 

F 07. P0.02. Schema orară a CDȘ-urilor 1şi 1/2 1 an 

F 08. P0.02. Structura programeipentru disciplina opțională 1/2 1 an 

F 09. P0.02. Fișade avizareopțional 1  1 an 

F 10. P0.02. Documentațiaproiectuluide opționalpropusspreavizare 1/2 1 an 
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Pachete de 

opționale pe 

clase 

Fișa de opțiuni 

Schema orară 
Elevi înscriși 

Proiect CDȘ 

Fișe de opțiuni 

completate 

PO 02, 

cadrul legal 

Tabel pentru 

înregistrarea 

propunerilor 

Chestionare 

elaborate, chestionare 

aplicate, raport intern 

Procese 

verbale/catedră 

Oferta CDȘ/catedră 
Dosarele catedrelor 

Oferta 

CDȘ/catedră 

Propuneri 

elevi/părinți 

 

Pachete de 

opționale pe clase 

Proiect CDȘ avizat 

Pachete de 

opționale pe 

clase 

 

Materiale afișate 

Articol site 

Programe 

opționale 

elaborate 

 

 

8. Schema flux a documentelor 

 
Responsabilităţi Intrări Activităţi Ieşiri 

 
 

RPCC, 
Diriginții 

  

 
 

 

 

responsabili 

comisii/catedre 

 

 

 

 

membrii  
comisiei  

curriculum, 

diriginții 

 

 

 

 

 

Director, 

RPCC 

 

 
 

 

 

Director, 

Membrii 

Comisiei 

curriculum     

 

 
  

 

Cadrele 

 Înscrierea elevilor şi 
constituireaformaţiunilor 

de elevi 
 

 Elaborarea programelor 
pentru disciplinele 

opţionalealese de elevi 

Analiza nevoilor și 

intereselor de 

formare ale elevilor 

Elaborarea ofertei CDȘ 

la nivelulcatedrelor  
 

Elaborarea pachetelelor 

de optionale și 

aProiectului CDȘ 

 

 Afişarea şi prezentarea 

ofertei CDȘ 
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Programe 

Fișe de avizare 

Curs avizat 
prin semnarea 

fișelor 

Planificări 

calendaristice 

Proiect CDȘ 

Pachete 

opționale 

Fișe de opțiuni 

completate 

Elevi înscriși 

Programe 

opționale 

avizate 

didactice  

 

 

 

 

Cadreledidactice 

  

 

 

 

 

  
  

Director, 

RPCC   

 

 

 

 

Cadreledidactice 

 

 

 
 

9. Cuprins 

 
Numărulcomponenteiîncadrulproceduriioperaţional

e 
Denumireacomponentei 

Pagin

a 

Coperta Evidenţamodificărilor 2 

Listapersoanelor la care se 

difuzeazăediţia/reviziaproceduriioperaţional

e 

1 Introducere 3 

2 Scopulproceduriioperaţionale 3 

3 Definiţiişiabrevieri 4 

4 Domeniu de aplicare 4 

5 Documente de referinţă 4 

6 Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 5  

7 Înregistrărianexe 10 

8 Schema flux a documentelor 11 - 12 

9 Cuprins 12 

 

 

Avizarea cursului opțional 

de către inspectorul de 

specialitate 
 

 

Înscrierea elevilor din clasele a 

V-a a IX-a şi 

constituireaformaţiunilor de elevi; 

Activități finale 
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