
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BELINȚ

Nr. 

Crt.

Unitatea de învățământ cu 

PJ 

(se completează denumirea 

corectă, cu diacritice și 

fără prescurtări)

Unitatea de învățământ 

arondată (se completează 

doar dacă este cazul)

Clasa

(se completează 

în ordine 

crescătoare, cu 

cifre arabe: P, 1, 

2, ... , 12, 13)

LITERA 

corespunzătoare 

clasei (se 

completează doar 

dacă este cazul)

Titlul opționalului (se trec toate 

opționalele din unitate, pe anul şcolar 

2021 - 2022, în ordine crescătoare 

după clasă)

Nr. 

ore/săpt

(pt. 

elevi)

Nr. 

ore/săpt

(pt. 

profesor)

Tipul opționalului 

(A, 

ODN-D, 

ODN-AC, 

ODN-I)

Data ședinței    

CA în care 

s-a aprobat 

derularea 

opţionalului   

Numele și prenumele 

cadrului didactic propunător

Specialitatea 

cadrului didactic 

propunător

Dacă se 

aplică o programă 

elaborată / avizată de 

către MEC, 

nr. și dată ordin:

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

COMUNA BELINȚ 5 Matematică distractivă 1 1 ODN-D 18.12.2020 Calangiu Dănuț Marian matematică

2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

COMUNA BELINȚ 6 Matematică distractivă 1 1 ODN-D 18.12.2020 Calangiu Dănuț Marian matematică

3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

COMUNA BELINȚ 7

T.I.C. (Tehnologia informației și a 

comunicațiilor) 1 1 ODN-D 18.12.2020 Pistrui Elena Diana

tehnologia 

informației

4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

COMUNA BELINȚ 8

T.I.C. (Tehnologia informației și a 

comunicațiilor) 1 1 ODN-D 18.12.2020 Pistrui Elena Diana

tehnologia 

informației

Legendă:

A 

ODN-D

ODN-AC

ODN-I

Director, Responsabilul comisiei pentru curriculum,

prof. Pistrui Elena Diana prof. Popovici Ioan

NOTĂ:

Nu modificaţi setările fişierului; acesta este setat pentru tipărire pe lăţimea unei pagini, indiferent cât pare de mare.

Nu uniți celule.

Nu scindați celule.

În coloana D se scriu doar numerele corespunzătoare claselor (fără litere).

Nr. 102/3/04.02.2021 

Denumirea unității de învățământ se scrie pe fiecare linie.

LISTA DISCIPLINELOR OPŢIONALE aprobate pentru anul şcolar 2021 - 2022

Opţional ca disciplină nouă la nivelul disciplinei

Opţional ca disciplină nouă la nivelul ariei curriculare

Aprofundare 

Opţional ca disciplină nouă, integrată la nivelul mai multor arii curriculare 

(ATENȚIE: În conformitate cu art. 14 alin. (2) din  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 

5259/2020, "Opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare la clasele V-VIII este predat de cadre didactice care au specializări care le conferă dreptul de a preda discipline care intră în structura 

opționalului respectiv. Încadrarea cadrelor didactice pentru predarea opționalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare se realizează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu 

avizul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar."

Verificat inspector școlar,

Numele și prenumele:

Data: Semnatura:


