
 

 
Nr. 10254 din 04.12.2017 
 

                                                                                                 Avizat, 
Inspector şcolar general, 

                                                                                                           Prof. POP Maria 
 
                 

   CĂTRE  
        Conducerea unităţilor de învăţământ din judeţul Sălaj, 
 
   

 Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că programele de opţionale pentru anul 

şcolar 2018-2019 se centralizează conform graficului, de aceea transmiterea machetei 

din  Anexa 1  se face  în format electronic pană în data de 31 mai 2018 la adresa 

salajcds@yahoo.com, iar  formatul letric al machetei va fi predat de către fiecare 

director până în data de 30 iunie 2018 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. 

 Şcolile care au depăşire de buget vor alege numărul minim de ore 
pentru CDŞ, iar responsibitatea revine directorului unităţii de învăţământ. 
 
 

Inspector şcolar general adjunct, 
                                                        Prof. GUDEA Mioara 
 
 
                                                                                                                         
 

Inspector şcolar 
pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie, 

Prof. PUŞCAŞ  Floare 
 

 
 
 
 
 



 

Anexa 1 
 
 

UNITATEA ŞCOLARĂ…………………………………………………………………………………….. 

NR 
CRT 

DISCIPLINA  CLASA 
TITLUL 

OPŢIONALULUI 
TIPUL 

OPŢIONALULUI 
PROPUNĂTOR 

NR. 
ÎNREGISTRARE LA 

ŞCOALĂ 

1.  
     

 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexa 2 
GRAFIC DE PROIECTARE AVIZARE A  

PROPUNERILOR DE PROGRAME PENTRU CDS 
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

  ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABILI 

1.  

Fundamentarea propunerilor de CDŞ venite din partea 
cadrelor didactice: 
-realizarea unei analize de nevoi, la nivelul elevilor din 
unitatea de învăţământ 

decembrie 2017 
Cadrele didactice 

Comisia de curriculum  

2.  

Formularea de către cadrele didactice a propunerilor pentru 
Curriculum la decizia şcolii 

- discutarea şi avizarea în şedinţele comisiilor 
metodice; 

- avizarea în Comisia de curriculum şi în Consiliul 
Profesoral a Ofertei educaționale a școlii; 

 ianuarie 2018 

Cadrele didactice 
Comisia de curriculum 

Comisiile metodice 
Consiliul profesoral 

3.  
Prezentarea ofertei CDS elevilor şi părinţilor, exprimarea în 
scris a opțiunilor  de către părinți (pentru învățământul 
primar și gimnazial) și elevi (pentru învățământul liceal) 

februarie 2018 
 

Conducerea unităţii 
şcolare 

4.  
Centralizarea opţiunilor elevilor/părinţilor de către 
învăţători/diriginţi şi transmiterea lor preşedintelui Comisiei 
de curriculum din unitate. 

 martie 2018  
Învăţătorii/diriginţii 

Responsabilul Comisiei de 
curriculum 

5.  Elaborarea programelor disciplinelor opţionale 
aprilie2018 

 
Cadrele didactice 

 

6.  
Aprobarea în şedinţa Consiliului de Administraţie a pachetului 
de CDŞ pentru anul şcolar 2018-2019  

Până în 30 aprilie 
2018  

Membrii CA 

7.  
Analizarea proiectelor programelor CDŞ de către inspectorii 
şcolari şi comunicarea eventualelor observaţii  

15 mai 2017 Inspectorii şcolari 

8.  Avizarea şi codarea fişelor pentru CDS 31 mai 2018 Inspectorii şcolari 

9.  
Preluarea proiectelor de CDS care au primit avizul 
inspectorilor şcolari 

6 iunie 2018 Cadrele didactice 

10.  Centralizare CDS la nivelul ISJ Iunie 2018 

Inspector şcolar 
monitorizarea 

programelor privind 
accesul la educaţie 

11.  
Aprobarea în şedinţa Consiliului de Administraţie a 
Inspectoratului scolar judeţean a CDS-urilor pentru anul 
şcolar 2018-2019 

Iunie 2018 Membrii CA 

 
 



 

 
Anexa 3 

 
 

Nr.înregistrare ___/___2018   
COD___________________                                                                                                                                                                               

AVIZAT   
                                                                                                                         Inspector şcolar , 

_____________________                                           
 

FIŞĂ DE AVIZARE 
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

AN ŞCOLAR 2018-2019 
 

A. DATE GENERALE: 
Denumirea opţionalului: 
Tipul opţionalului: 
Clasa: 
Durata: 
Număr de ore pe săptămână: 
Autorul programei: 
Cadrul didactic care susţine cursul in anul şcolar 2018-2019: 
Abilitarea pentru susţinerea cursului: 
Instituţia de învăţământ: 

B. CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE 

 
DA NU DA, cu 

recomandare 

I. Respectarea structurii standard a programei 

• Argument    

• Competenţe specifice/obiective operaţionale    

• Activităţi de învăţare    

• Conţinuturi     

• Valori şi atitudini    

• Sugestii metodologice    

• Modalităţi de evaluare    

II.  Existenţa unei bibliografii 

III. Existenţa unui suport de curs propriu 

IV. Elemente de calitate 



 

• Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor    

• Concordanţă cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi 
cu nevoile comunităţii 

   

• Conţinutul argumentului    

* oportunitatea opţionalului    

*  realismul în raport cu resursele disponibile    

• Corelarea competenţelor/obiectivelor cu activităţile 
de învăţare 

   

• Corelarea competenţelor /obiectivelor cu unităţile de 
conţinut 

   

• Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul 
didactic propus 

   

 

DA DA, cu recomandări 
NU 

 
Avizul responsabilului Comisiei pentru curriculum din unitatea de învăţământ 
................................................................................................................................................. 

                    
(numele, prenumele, semnătura) 

Avizul conducerii şcolii ................................................................................................................... 
(numele, prenumele, semnătura) 

 
 
 
NOTĂ:  
Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II şi cel 
puţin 5 „DA/DA, cu recomandări” la punctul IV. 

 
 


