
Antetul unității de învățământ Aviz de specialitate I.S.M.B., 
Inspector școlar,                                 Semnătura, 
__________________________                    _________________________ 
 
Nr. de înregistrare I.S.M.B.: ___________________________ 
 

 
ANEXA NR. 2 LA O.M.E.C. NR. 3.238/05.02.2021 

 
 

FIȘĂ DE AVIZARE 
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ DE OPȚIONAL 

DISCIPLINA: _________________________ 
 

1. Unitatea de învățământ  
2. Denumirea opționalului(1)  
3. Tipul(2)   
4. Clasa  
5. Durata(3)  
6. Număr de ore pe săptămână  
7. Anul școlar  
8. Profesori propunători(4)  

 
CRITERII DE EVALUARE(5) Se bifează 

I. Criterii eliminatorii DA NU 
A. Respectarea structurii formale a programelor școlare în vigoare pentru 
disciplinele de trunchi comun 

  

B. Caracterul nediscriminatoriu al programei școlare    
II. Criterii de calitate DA NU DA, cu 

recomandări(6) 
Nota de prezentare - relevanța pentru susținerea și prezentarea cursului opțional, 
caracterul inovativ în raport cu programele de trunchi comun 

   

Contribuția opționalului la profilul de formare al absolventului, reflectată în 
competențele generale 

   

Corelarea elementelor din structura programei școlare (competențe generale, 
competențe specifice și exemple de activități de învățare, conținuturi, sugestii 
metodologice) 

   

Derivare corectă a competențelor specifice din competențele generale (număr 
rezonabil de competențe specifice, caracter evaluabil, formulare adecvată etc.) 

   

Corelarea activităților de învățare cu competențele specifice (activitățile de 
învățare, context și sarcini de lucru pentru formarea competențelor specifice) 

   

Adecvarea conținuturilor învățării la competențele specifice și formularea științific 
corectă a acestora 

   

Relevanța sugestiilor metodologice pentru proiectarea și realizarea demersului 
didactic 

   

Bibliografie relevantă    
  

Avizul responsabilului comisiei pentru curriculum din unitatea de învățământ: _________________ 
Oferta de CDȘ a fost avizată în ședința consiliului profesoral al unității de învățământ din data de ___________ . 
Oferta de CDȘ a fost aprobată în ședința consiliului de administrație al unității de învățământ din data de 
___________ . 
 
Avizul conducerii școlii: ....................... 



Recomandările inspectorului școlar: _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Notă: 

(1) - titlul opționalului este cel care se va înscrie în rubrica din catalog; 
(2) - opțional ca nouă disciplină sau opțional integrat; 
(3) - se va completa după caz cu: 1 an/n ani sau prin precizarea numărului de module (în cazul alternativelor 
educaționale organizate pe module); 
(4) - se va completa cu numele cadrului/cadrelor didactice care a/au elaborat programa și/sau suportul de 
curs; 
(5) - pentru a primi avizul de specialitate, proiectul de programă de opțional trebuie să întrunească „DA“ la cele 
două criterii eliminatorii și „DA“/„DA, cu recomandări“ la toate criteriile de calitate; 
(6) - dacă există recomandări ale inspectorului școlar care coordonează disciplina, titularul proiectului de 
programă va revizui aspectele neconforme, urmând ca, până la data de 31.05, să încheie pașii procedurali 
pentru obținerea avizului de specialitate.  

 

 


