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I. SCOPUL:  

 

Abordarea activităților de fundamentare, elaborare, avizarea curriculumului la decizia școlii, unitar 

și eficient, prin raportare la obiectivele specifice și la legislația în vigoare; 

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Procedura se aplică cadrelor didactice care îşi exprimă intenția de a propune curriculum la dispoziția 

școlii. 

 

III. RESPONSABILITĂŢI: 

 

Director, Consiliu de administraţie, Comisia pentru curriculum.  

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

 

Comisia pentru Curriculum (numită prin decizie internă a directorului unităţii de învăţământ 

la începutul fiecărui an şcolar) a unităţii de învăţământ elaborează Oferta curriculară a şcolii care 

conţine: 

o prezentarea specificului şi obiectivelor unităţii de învăţământ; 

o numărul de clase pe niveluri de învăţământ şi în cazul nivelului liceal şi pe specializări şi 

ani de studiu; 

o disciplinele de trunchi comun şi numărul de ore alocat acestora prin planul-cadru, pentru 

clasele/specializările existente; 

o opţionalele/pachetele de opţionale pe care le poate oferi şcoala; 

                                                 
 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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o metodologia de selecţie şi exprimare a opţiunilor în privinţa curriculumului la decizia 

şcolii (procedura şi/sau instrumentele utilizate pentru a realiza această activitate sunt 

specifice fiecărei unităţi de învăţământ); 

o modalităţile de evaluare a elevilor la disciplinele opţionale. 

Comisia pentru Curriculum din unitatea de învăţământ parcurge următorii paşi: 

1. analizarea nevoilor prezente şi viitoare 

2. identificarea aşteptărilor faţă de unitatea şcolară 

3. informarea şi implicarea elevilor 

4. consultarea părinţilor 

5. informarea Consiliului de Administraţie pe baza unei documentaţii complete 

6. aprobarea cursurilor opţionale 

7. difuzarea ofertei şcolii 

8. constituirea grupului de lucru şi stabilirea schemei orare. 

In dosarul Comisiei pentru Curriculum se vor păstra dovezile specifice legate de elaborarea, 

ofertarea, alegerea şi livrarea CDŞ la nivelul unităţii de învăţământ. Echipa de conducere a unităţii 

de învăţământ are responsabilitatea: 

o să verifice înregistrarea disciplinelor/temelor/cursurilor opţionale susţinute în faţa 

Consiliului de Administraţie şi aprobate, pe bază de proiecte ce cuprind programa cu 

listele de conţinuturi şi planificarea; 

o să verifice completarea corectă a cataloagelor şi registrelor matricole cu denumirile 

complete ale disciplinelor opţionale pentru flecare nivel de învăţământ (specific pentru 

fiecare clasă, respectiv profil şi specializare); 

o să promoveze un curriculum la decizia şcolii care să contribuie la individualizarea unităţii 

şcolare şi la promovarea acesteia în comunitatea locală; 

o să se preocupe de asigurarea unor parcursuri individuale proprii, în funcţie de nevoile, 

interesele şi motivaţiile elevilor, cooperând în acest sens cu Comisia pentru curriculum; 

o să prezinte ofertele de opţionale în şcoală prin afişare în timp util şi la loc vizibil; 

o să verifice prelucrarea ofertei de opţionale în cadrul şedinţelor cu părinţii; 

o să obţină acordul elevilor şi părinţilor, pe bază de semnătură. 

 

 

Calendarul avizării CDȘ-urilor: 

 

 22 ianuarie 2018  

Cadrele didactice doritoare propun CDȘ.  

Propunerea va conţine:  

             - programa pentru CDȘ;   

             - suportul de curs. 

Notă: Toate documentele se depun în format electronic şi în scris.  

Materialele se depun la responsabilul comisiei/catedrei metodice. Întreaga ofertă va fi 

discutată şi avizată în şedinţa comisiei/catedrei metodice.  

Programele avizate de comisia/catedra metodică se depun la responsabilul de procedură 

numit din cadrul unității școlare, care le va susţine în Consiliul profesoral, iar acesta va 

aviza pachetele de CDȘ ce vor face parte din Oferta educațională a școlii.  
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 29 ianuarie 2018 

Termenul limită până la care CA al unității de învățământ aprobă Oferta și o înaintează 

elevilor și părinților spre consultare.  

 

 29 ianuarie -2 februarie 2018 

Elevii/părinții își exprimă opțiunile, sub semnătură.  Documentul semnat trebuie să 

conțină acordul partenerilor educaţionali asupra introducerii în schema orară a clasei, a 

orelor de CDȘ şi a titlului/titlurilor pentru care a optat. 

Învățătorii și diriginții centralizează opțiunile elevilor și le depun la directorul 

adjunct/responsabilul de procedură. Directorul adjunct/responsabilul de procedură le va 

susține în Consiliul de Administrație.  

Consiliul de Administrație aprobă pachetul de CDȘ ca parte integrantă a Proiectului de 

încadrare pentru anul școlar următor. Concomitent aprobă și programele pentru 

disciplinele opționale.  Directorul adjunct/responsabilul de procedură întocmește foile de 

avizare pentru fiecare programă de opțional și le returnează cadrului didactic propunător.  

 

 13 aprilie 2018 

Termenul limita de înaintare a programelor de opțional către ISJ este. Cadrul didactic 

propunător le înaintează inspectorului de specialitate spre aprobare.  

 

 15 mai 2018 

Termenul limită până la care cadrul didactic propunător ridică programa aprobată de la ISJ 

și depune originalul la directorul adjunct/responsabilul de procedură, iar o copie a acesteia 

o păstrează în portofoliul personal. 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de CA şi CEAC. Toate persoanele care fac 

obiectul acestei proceduri trebuie sa fie la curent cu existenţa acesteia. 

 

 


