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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

Nr. Elemente privind Numele si Funcţia Data Semnătura 
crt. responsabilii/ Prenumele 

O era iunea 
o 1 2 3 4 5 

Inspector 

Doina ŢECU 
şcolar pentru 31 Jo 1.1 ELABORAT învăţământ 

profesional şi Oll>2.L 
tehnic 

1.2. VERIFICAT Ion DOGARU 
Inspector Şcolar 
General Ad·unct 

1.3 AVIZAT 
Cristina PETRE- Inspector Şcolar 
GHI Ă General Ad·unct 

1.4 APROBAT Adriana STOICA 
Inspector Şcolar 
General 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţiănâîe: 

Ediţia sau după Componenta Modalitatea Data la care se 
caz, revizuită reviziei aplică 

revizia în cadrul prevederile ediţiei 
editiei sau reviziei editiei 

o 1 2 3 4 
2.1 Editia 1 - - Octombrie 2022 

3. Lista cupinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

Nr. Scopul Ex. Compartiment Funcţia Nume şi Data Semnătura 

crt. difuzării Nr. prenume primirii 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1 Aplicare 1 Conducere 
Inspector Şcolar Adriana 

General STOICA 
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Inspector Şcolar Cristina 

~Li 3.2. Aplicare 1 Conducere General Adjunct PETRE- l GHIŢĂ 

Curriculum şi 
Membrii 

Conform 
Trlnsmitere 

3.3. Aplicare 1 inspecţie 
Comisiei pentru 

listei 
electronică 

curriculum 
şcolară ataşate 

:onducerile Directori/directori Transmitere 
unităţilor de adjuncţi ai electronică 

3.4. Aplicare 1 nvăţământ unităţilor de 
preuniversitar nvăţământ 

preuniversitar 

Aplicare 1 tomisiile pe Membrii Transmitere 
probleme ale Comisiei pentru ~lectronică 

3.5 unităţilor de curriculum 
învăţământ Membrii C.E.A.C. 
preuniversitar Cadre didactice 

Evidenţă/ 
Arhivă Arhivare 

Tudor ~ransmitere 
3.6. 

Arhivare 
1 

Corina ~lectronică 

4. Scopul procedurii operaţionale: 

Prezenta procedură: 

1. are ca scop dezvoltarea propriului proiect curricular de către fiecare unitate de 
învăţământ tehnologic din judeţul Ilfov; 

2. stabileşte procedurile de constituire a ofertei şi de alegere a curriculumului în 
dezvoltare locală, de elaborare şi de avizare a programelor corespunzătoare , de 
monitorizare şi evaluare a implementării acestuia în unităţile de învăţământ din 
judeţul Ilfov, conform unor cerinţe unitare şi eficiente, prin raportare la obiectivele 
specifice şi la legislaţia în vigoare; 

3. stabileşte modul de realizare a activităţii, documentaţia necesară derulării 
procesului de selecţie a curriculumului în dezvoltare locală , comisiile şi persoanele 
implicate; 

4. sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 
iar pe director, în procesul de luare a deciziei 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Prezenta procedură stabileşte/detaliază activităţille de constituire a ofertei şi de alegere 
a curriculumului în dezvoltare locală, de elaborare şi de avizare a programelor 
corespunzătoare, de monitorizare şi evaluare a implementării acestuia, la nivelul tuturor 
unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov, în vederea promovării traseelor particulare de 
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învăţare, pentru susţinerea nevoilor şi intereselor specifice de învăţare ale elevilor, a 
unor performanţe diferenţiate, a nevoilor comunităţilor locale din judeţul Ilfov. 

Prevederile procedurii se aplică în unităţile de învăţământ de stat şi particular care 
şcolarizează elevi în învăţământ profesional, învăţământ dual şi liceal tehnologic. 

Prevederile procedurii urmăresc asigurarea standardelor de calitate şi a elementelor de 
conformitate pe care trebuie să le îndeplinească documentele asociate curriculumului la 
decizia şcolii/ curriculumului în dezvoltare locală. 

6. Documente de referinţă 

a) Legislaţie primară 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022; 
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

b) Legislaţie secundară 
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea 0.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 
- H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de functionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
- H.G. nr. 1534/25.11.2008 - Privind aprobarea standardelor de referinţă şi a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar; 

- H.G. nr. 993/18.11.2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 
vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de 
educaţie 

- H.G. nr. 994/18.11.2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în 
învăţământul preuniversitar 

c) Alte documente legislative: 

- Anexa 1 la OMEN nr. 3.914 din 18 mai 2017 referitor la aprobarea Reperelor 
metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (COL), pentru 
clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământ 
profesional- Formatul curriculumului în dezvoltare locală; 
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- Anexa 2 la OMEN nr. 3.914 din 18 mai 2017 referitor la aprobarea Reperelor 
metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (COL), pentru 
clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământ 
profesional - Fişa de evaluare a curriculumului ăn dezvoltare locală; 

- OMENCS 4121/2016 - Standarde de pregatire profesională; 
- OMENCS 4457/2016 - aprobarea Planurilor de învăţământ şi a Programelor 

şcolare pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional şi tehnic; 
- OMEN 3915/18 mai 2017 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a 

programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală 
din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru pregătirea practică comasată/stagiile 
de pregătire practică 

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3152/2014 privind aprobarea planurilor
cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, 
clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a; 

- OMEN nr. 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru clasele 
a XI-a (liceu şi învăţământ profesional) şi a XII-a; 

- OMEN nr. 3501/29.03.2018 privind aprobarea Programelor şcolare pentru clasele a XI
a ( liceu şi învăţământ profesional) şi a XII-a. 

- ANEXA la OMEN nr. 3502 din 29.03.2018 referitor la aprobarea Orientărilor 

metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (COL) 
pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică şi pentru 
clasa a XI-a învăţământ profesional. 

- Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E. nr. 5154/30.08.2021 

7. Definiţii si prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul 
crt. 
1. Procedură Prezentarea în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 

de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii 
atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor. 

2. PO (Procedura Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 
operaţională) nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii 

3. Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 
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proceduri aprobată şi difuzată. 

operaţionale 

4. Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 
unei ediţii după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

5. Curriculum la Specific învăţământului profesional şi tehnic, constituie oferta 
decizie locală educaţională la nivel local, elaborată în unitatea de învăţământ în 
(CDL) parteneriat cu operatori economici/autorităţile administraţiei publice 

locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor, la nevoile 
locale ale pieţei muncii. 

6. Schema orară Reprezintă documentul care specifică toate disciplinele studiate la 
nivelul unei clase, inclusiv curriculumului în dezvolatarea locala, şi 
alocările orare corespunzătoare. 

7. C.L.D.P.S. Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în formarea 
profesională 

Caracteristici ale programei: 
Este parte a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare atât ale învăţământului 
liceal tehnologic, cât şi ale învăţământului profesional. conform reglementărilor în vigoare. 

Programele şcolare, componente ale curriculumuluiîn dezvoltare locală.respectă 
programele şcolare incluse în curriculumul naţional. Rezultatele învăţării propuse 
trebuie să fie în concordanţă cu specificul profilului de formare, respective al 
calificărilor profesionale care pot fi dobândite la finalizarea studiilor, conform ofertei 
unităţii de învăţământ, precum şi cu nivelul anului de studii şi corelate cu curiculumul 
diferenţiat. 
Curriculum-ul în dezvoltare locală necesită rubrică nouă în catalog. 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 
crt. 
1. PO Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. CA Consiliul de Administraţie 

8. CDL Curriculum în Dezvoltare Locală 

8. Descrierea procedurii operationale 

8.1 GENERALIT ĂTI 
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• La nivelul unităţii de învăţământ, constituirea ofertei şi alegerea curriculumului în 
dezvoltarea locală, elaborarea şi avizarea programelor corespunzătoare, monitorizarea şi 
evaluarea implementării acestuia se realizează în conformitate cu Metodologiile de 
elaborare a COL, aprobate, prin O.M.E.N. nr. 3914/2017 şi OMEN 3502/2018. 
• Proiectarea şi evaluarea curriculumului în dezvoltare locală asigură condiţii pentru 
implicarea partenerilor sociali (operatori economici, asociaţii/organizaţii locale ale 
angajatorilor şi/sau ale angajaţilor etc.) în procesul de identificare a competenţelor 
specifice pieţei forţei de muncă locale şi/sau regionale, pentru a le transpune în rezultate 
ale învăţării, şi a situaţiilor de învăţare oferite elevilor. 
• Această componentă a curriculumului (COL) răspunde nevoii de acordare a unei mai 
mari flexibilităţi unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu privire la planificarea şi 
proiectarea ofertei de pregătire profesională a elevilor în parteneriat cu operatorii 
economici/instituţii publice partenere 
• în conformitate cu prevederile Art. 55, alin. i) din Regulamentul - cadru de organizare 
şi funcţionare a unităţi/or de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E. nr. 
4183/04.07.2022, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care 
şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a 
învăţământului dual, consiliu/ profesoral avizează curricu/umul în dezvoltare locală (COL) 
şi îl propune spre aprobare directoru/ul'. 

(1) La nivelul unităţii de învăţământ profesional şi tehnic proiectarea curriculumului în 
dezvoltare locală (COL ) se subsumează principiilor de proiectare ale curriculumului 
naţional, dar este determinat de cele doua scopuri fundamentale specifice dezvoltării 
de curriculum: 

>-- dobândirea, de către absolvenţi, a unităţilor de rezultate ale învăţării necesare 
pentru adaptarea în prezent şi mai ales în viitor la cerinţele unei pieţe a muncii 
aflate într-o continuă şi rapidă schimbare; 

>-- dobândirea, de către absolvenţi, a acelor competenţe cheie transferabile 
necesare pentru integrarea socială, rapidă şi cu succes pe piaţa muncii. 

(2) Curriculumul în dezvoltare locală (COL) reprezintă ofertă educaţională propusă de 
şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul 
şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor sociali. 

Prin această ofertă curriculară se asigura cadrul necesar adaptării pregătirii 
profesionale a elevilor la cerinţele pieţei muncii locale şi judeţene. 

(3.) Proiectarea şi evaluarea curriculumului în dezvoltare locală implică angajarea 
partenerilor sociali (operatori economici, asociaţii/organizaţii locale ale angajatorilor 
şi/sau ale angajaţilor) în procesul de identificare a competenţelor specifice pieţei forţei 
de muncă locale şi a situaţiilor de învăţare oferite elevilor. 
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Aceasta componentă a curriculumului (COL) raspunde nevoii de acordare a unei mai 
mari flexibilităţii unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu privire la planificarea şi 
proiectarea ofertei de pregătire profesională a elevilor în parteneriat cu operatorii 
economici/instituţii publice partenere. 

Obiectivele introducerii COL sunt: 

• crearea de oportunităţi pentru aprofundarea/extinderea rezultatelor învăţării prevăzute 
în standardul de pregătire profesională (SPP) în scopul adaptării la tehnologiile specifice 
din unităţile în care elevii desfăşoară pregatirea practica şi/sau rezultate ale învăţării 
care sunt solicitate de piaţa muncii locală şi/sau regională şi care nu sunt oferite prin 
componenta naţională a curriculumului; 

- crearea situaţiilor de învăţare necesare pentru dobândirea 
corespunzătoare domeniilor de competenţe-cheie, adaptate 
contexte legate de formarea profesională. 

8.2. Responsabilităţi şi termene 

rezultatelor învăţării 

cerinţelor locale, în 

Luând în considerare prevederile cu Metodologiile de elaborare a COL-urilor, aprobate, 
prin O.M.E.N. nr. 3914/2017 şi OMEN 3502/2018, s-au stabilit următoarele termene 
pentru elaborarea şi aprobarea/avizarea programelor şcolare pentru 
disciplinele/domeniile de studiu şi, respectiv, pentru modulele de pregătire din 
învăţământul preuniversitar, ofertate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Ilfov în 
anul şcolar 2023-2024 
9. Etape, termene şi responsabilităţi 

Nr. Etape desfăşurate pe parcursul anului şcolar Termen Responsabili 
crt 

Consultarea directă a operatorilor economici cu care septembrie Conducerea unităţii de 

1. sunt încheiate parteneriate de colaborare pentru - învăţământ 
octombrie Profesori de 

desfăşurarea instruirii practice ale elevilor. 2022 specialitate 

2. Consultarea reprezentanţilor comunităţii locale octombrie conducerea unităţii 
2022 de învătământ 

Elaborarea analizei de nevoi în consiliul profesoral octombrie Comisia pentru 
3. 2022 curriculum 

CP 
Dezbaterea şi avizarea ofertei de CDL de către Octombrie- Comisia pentru 

4. consiliul profesoral, forma finală rezultată urmând Noiembrie curriculum 
a fi propusă spre aprobare CA 2022 2022 CP 

Pag. 8/16 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Aprobarea ofertei de COL de către consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ, însoţită de 
emiterea hotărârii CA 

Ianuarie
Februarie 
2023 

Elaborarea de către cadrele didactice împreună Ianuarie 
cu reprezentanţii operatorilor economici a 2023 
documentaţiei pentru oferta de COL a şcolii a 
proiectelor programelor şcolare, elaborarea 
materialelor suport 
Transmiterea către inspectoratul şcolar a Aprilie 
proiectelor programelor COL în vederea obţinerii 2023 
avizului de specialitate 
Transmiterea materialelor-suport în vederea 
implementării COL-urilor aprobate a se desfăşura în 
anul scolar următor 
Avizarea de specialitate a proiectelor de programe Mai 2023 
COL, după caz, elaborarea de recomandări 

Revizuirea programelor şcolare care nu au primit Mai 2023 
avizul de specialitate de la inspectoratul şcolar 
sau care au primit recomandări, inclusiv cu 
sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru 
curriculum din unitatea de învăţământ sau de la 
inspectorul şcolar care a formulat recomandările 

Reluarea procedurii de avizare pentru Mai 2023 
programele revizuite, în urma recomandărilor sau 
a neacordării avizului de specialitate 

Aprobarea în CA a programelor şcolare pentru COL Mai 2023 
ca nouă disciplină care au obţinut avizul de 
specialitate din partea inspectoratului şcolar, însoţite 
de fişa de avizare; 
Emiterea hotărârii CA 

CA 

Cadrele didactice 
Reprezentanţi 

operatori 
economici 

CA 

Inspectoratul şcolar, 
prin inspector şcolar 
IPT 
Cadrul didactic 
/operator economic 
Responsabilul 
comisiei pentru 
curriculum 
Inspectorul şcolar 
care a formulat 
recomandările 
Cadrul didactic 
/operator economic 
Responsabilul 
comisiei pentru 
curriculum 
Inspectorul şcolar 
care a formulat 
recomandările 

CA 

ln vederea elaborarii COL vor fi parcurse urmatoarele etape: 

• identificarea nevoilor locale de calificări profesionale necesare a fi luate în 
considerare în proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, prin: 

J;> investigaţii realizate cu sprijinul partenerilor sociali, operatorilor economici, 
membrilor Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în formarea 
profesională (C.L.D.P.S), ONG-uri etc.; 

J;> analiza documentelor de planificare educaţională pe termen scurt şi mediu (PLAI, 
PAS, alte planuri de dezvoltare socio-economică locale şi zonale); 

J;> rezultatele studiilor de piaţa muncii. 
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• Stabilirea grupului de lucru în vederea elaborarii curriculumului în dezvoltare locală . 
Grupul de lucru trebuie sa aibă o structură bipartită, fiind format din: 
> reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ; 
> reprezentanţi ai mediului economic de la nivel local (operatori economici/instituţii 

publice partenere ale unităţii de învăţământ, organizaţii nonprofit etc.). 
• Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală 

> Curriculumul în dezvoltare locală se proiectează pentru fiecare an de studiu în 
parte, pentru a răspunde schimbărilor care intervin pe piaţa forţei de muncă la 
nivel local şi/sau regional. 

> Pregătirea practică a elevilor, de clasa a IX-a şi de clasa a X-a, învăţământ liceal, 
cât şi profesional şi dual, prin COL se poate desfăşura atât prin ore de laborator 
tehnologic, cât şi prin ore de instruire practică, stabilite de comun acord între 
unitatea de învăţământ, operatorul economic/instituţia publică partener de 
practică, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile de organizare a stagiilor de 
pregătire practică. 

Pregatirea elevilor prin COL se poate desfăşura astfel: 

•!• prin ore de cultură de specialitate (la clasele a XI-a i a XII-a ciclul superior al 
liceului); 

•!• prin ore de laborator tehnologic şi/sau ore de instruire practică, stabilite de comun 
•!• acord între unitatea de învăţământ şi operatorul economic/instituţia publică 

parteneră de practică, în funcţie de necesităţile şi posibilităţile de 
organizare a stagiilor de pregătire practică (la clasa a XI-a învăţământ 
profesional). 

Avizarea şi aprobarea curriculumului în dezvoltare locală 

- Procesul de avizare şi aprobare cuprinde următoarele etape: 

> discutarea şi avizarea COL-urilor, în cadrul comisiei de analizare şi avizare a 
COL-urilor,constituită (prin decizie a directorului) din cadre didactice de 
specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii" din unitatea de învăţământ; 

> avizarea de către consiliul de administraţie al şcolii a listei cu COL-uri, 
concomitent cu programele (programa însoţită obligatoriu de fişa de evaluare din 
anexa 2); 

> avizarea, de către operatorul economic/instituţia publică parteneră, a 
ofertei educationale (COL-urilor); 
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l> transmiterea documentaţiei complete a COL-urilor (lista COL-uri, programele 
aferente COL-urilor, însoţite obligatoriu de fişa de evaluare) din unitatea şcolară 
către inspectorul şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, pentru obţinerea 
avizului ştiinţific, în format letric/electronic şi scanat; 

l> propunerea spre avizare, de către C.L.D.P.S (structura consultativă ce 
funcţionează în cadrul consiliilor consultative ale inspectoratelor şcolare, 
cu atributii în domeniul învăţământului profesional şi tehnic) a listei cu COL-uri; 

l> aprobarea de către Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar 

judeţean listei (Centralizator) cu COL-uri. 

Programele de COL se vor depune/transmite la ISJ Ilfov însoţite de: adresa de 
înaintare a unităţii şcolare. 
în cazul prelungirii valabilităţii curriculumului în dezvoltare locală se vor ataşa doar 
copii conform cu originalul respectivelor fişe de evaluare. 
Lista COL-urilor, precum şi COL-urile în format electronic vor fi păstrate de 
inspectorul şcolar pentru invatamant profesional şi tehnic, iar în şcolile IPT se vor 
păstra COL- urile, atât in format letric, cât si electronic (scanat). 
După programa elaborată pentru COL, se va realiza planificarea calendaristică după 
modelul agreat de ME. 

8.3 RESURSE NECESARE 

Conducerea unităţii de învăţământ 

o consultă direct reprezentanţii operatorilor economici şi ai comunităţii locale în 
constituirea ofertei COL la nivelul unităţii de învăţământ; 

o transmite inspectoratului şcolar lista cu denumirea COL aprobate, pe clase/formaţiuni 
de studiu, pentru anul şcolar următor; 

o are responsabilitatea să verifice completarea corectă a cataloagelor şi a registrelor 
matricole cu denumirile complete ale COL-urilor pentru fiecare clasă; 

o valorifică, în raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea 
şcolară, concluziile şi recomandările raportului comisiei pentru curriculum privind 
calitatea şi eficienţa COL desfăşurate în unitatea de învăţământ 

Consiliul de administraţie 
• aprobă oferta de COL înaintată de CP şi emite hotărârea CA; 
• aprobă lista finală a COL care vor fi organizate în anul şcolar următor şi emite 

hotărârea CA; 
• transmite inspectoratului şcolar proiectele programelor COL care urmează să fie 

implementate în anul şcolar următor, în vederea obţinerii avizului de specialitate al 
inspectoratului şcolar; 
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• aprobă proiectele programelor de opţionale care au primit avizul de specialitate din 
partea inspectoratului şcolar, însoţite de fişa de avizare şi emite hotărârea CA 

Consiliul profesoral 
• dezbate analiza de nevoi; 
• dezbate şi avizează oferta de COL, forma finală rezultată urmând a fi propusă spre 

aprobare CA; 
• în urma prezentării listelor cu denumirea COI ale elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor 

legali ai acestora, definitivează, avizează şi transmite către consiliul de administraţie. 

Comisia pentru curriculum 

o elaborează, pornind de la raportul privind calitatea şi eficienţa COL desfăşurate în 
unitatea de învăţământ în anul şcolar anterior, analiza de nevoi pentru proiectarea 
ofertei de COL din anul şcolar următor, document care vizează interesele de învăţare 
ale elevilor, oportunităţile educaţionale şi resursele unităţii de învăţământ, specificul 
socio-economic. 

o prezintă analiza de nevoi în CP; 
o asigură dezbaterea şi avizarea ofertei de COL de către consiliul profesoral; 
o coordonează prezentarea ofertei de COŞL elevilor/părinţilor/reprezentanţilor legali ai 

elevilor; 
o asigură prezentarea listelor cu opţiuni pentru COL în consiliul profesoral, pentru 

definitivare, avizare şi transmitere către consiliul de administraţie a listei COL; 
o asigură revizuirea programelor şcolare care nu au primit avizul de specialitate de la 

inspectoratul şcolar sau care au primit recomandări, sprijinind/consiliind cadrul 
didactic propunător, prin responsabilul comisiei; 

o coordonează procesul de monitorizare şi evaluare a implementării COL, ca parte a 
procesului de monitorizare şi evaluare a implementării curriculumului în unitatea de 
învătământ; 

o întocmeşte raportul privind calitatea şi eficienţa COL desfăşurate în unitatea de 
învăţământ şi îl prezintă în consiliul profesoral. 

Cadrele didactice de specialitate şi reprezentanţi ai operatorilor economici 

o fac propuneri de COL ce cuprind: denumirea, clasa, nivelul de învăţământ la care 
este propus, precum şi argumentarea relevanţei COL şi o scurtă prezentare a 
elementelor de conţinut; 

o analizează propunerile în cadrul colectivelor de cadre didactice care predau aceeaşi 
disciplină şcolară; 

o centralizează COL propuse şi le înaintează comisiei pentru curriculum; 
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o elaborează proiectele programelor şcolare pentru COL; 
o refac proiectul de programă în cazul în care acesta nu primeşte avizul de specialitate 

sau a primit avizul de specialitate cu recomandări. 

D~t. DISPOZITll FINALE 

(1) Conducerile unităţilor de învăţământ prelucrează Procedura operaţională privind 
constituirea ofertei şi alegerea curriculumului în dezvoltare locală la nivelul unităţii de 
învăţământ, elaborarea şi avizarea programelor corespunzătoare, monitorizarea şi 

evaluarea implementării acestuia în unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov, cu toate 
organismele şi cadrele didactice implicate. 

(2) Procedura va fi difuzată membrilor comisiilor şi compartimentelor implicate în 
coordonarea şi parcurgerea demersurilor de constituire a ofertei şi de alegere a 
curriculumului în dezvoltare locală la nivelul unităţii de învăţământ, de elaborare şi 

avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare şi evaluare a implementării 
acestuia. 
(3) Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau 
alte reglementări cu caracter general sau intern care să intereseze prevederile acestei 
proceduri. 

9. RESPONSABILITĂTI 

Nr. Domeniul (postul)/acţiunea I li 111 IV V VI 
Crt. (operatiunea) 

o 1 2 3 4 5 6 
1 lnsoector scolar IPT E Ao. 

Inspector şcolar general 
2 adjunct V 

3 Inspector şcolar general A 

4 Secretariat Ah. 

5 Secretariat Ah. 
6 Informatizare Ah. 

9. Dispoziţii finale 
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(4) Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau 
alte reglementări cu carecater general sau intern care să intereseze prevederile 
prezentei proceduri. 

ISJ Ilfov nu îşi asumă răspunderea juridica şi nu certifică faptul că COL- ul avizat de 
reprezentanţii instituţiei, este un produs original realizat de propunatori indicati în 
fişa de avizare. Raspunderea juridica pentru originalitatea, unicitatea şi drepturile de 
autor privind continutul COL-ului revin în întregime propunerilor 

1 O. Înregistrări, arhivări 

Cod 
anexă 

Anexa 1 
Anexa 2 

11.Anexe 

Denumire 

ramă de o ional 

Durata 
ăstrării 

2 ani 
2 ani 
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Anexa l Avizat CLDPS 

FIŞĂ DE EVALUARE A 
CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 

APROBAT, 

Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB şedinţa din data de: 

Instituţia de învăţământ .......... „ .... „ ... „ .. „ .....•.... „„ •. „ ..... „ 

Denumirea operatorului economic/instituţiei publice partenere „„„„„„„„„„„„ ... „. 
Titlul CDL „.„.„„.„„.„„„.„„ .. „„.„.„.„„.„„„„„ .. „„„ 

Tipul de CDL ... „„„„„„„.„.„„.„„„„„„„„„„„.„„„„„ .•. „„„ 

Profilul/Domeniul de pregătire „„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„.„„.„ 

Calificarea profesională .„„„.„„„„„.„.„„„.„„„„„„.„„„„„ 

Clasa .„„„„.„„. 

Autorii: 
• Unitatea de învăţământ: ........... „ ...... „ ......... „ .. „ ....•........... 
• Operatorul economic/instituţia publică parteneră: ................................. „ .............. . 

CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE 

CRITERU/INDICATORI DA NU 

I. Respectarea structurii staudard a pmiiramei prin includerea următoarelor sectiuni: 
Nota de prezentare 
Lista unitătilor de rezultate ale învătarii din SPP · vizate 
Rezultatele lnvătării exorimate în termeni de cunostinte. abilităti si atitudini 
Contiuuturile îuvătării (asociate rezultatelor învătării prevăzute) 
Situatiile de învătare 
Lista miuimă de resurse materiale 
Sugestiile metodologice (inclusiv exemple de activităţi de învăţare şi de 
metode didactice folosite în orocesul de oredare/învătare) 
Sugestii privind evaluarea (metode de evaluare şi de instrumeute/itemi de 
evaluare) 

Bibliografie 
IT: Elemente de calitate 

Concordanta cu nevoile de formare identificate la nivel local 
Contiuutul notei de orezentare 
11 Oportunitatea parcurnerii CDL 
11 Concordanţa cu resursele disponibile la nivelul unităţii de învăţământ şi ale 

operatorului econon:ric/institutiei publice oartenere 
Corelarea rezultatelor învătării cu continuturile 
Corelarea rezultatelor învătării cu situatiile de învătare 
Adecvarea exemplelor de metode de predare/ învăţare cu demersul didactic 
nroous 

DA, cu 
recomandare 
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!Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus 

NOTĂ: Pentru a fi supus avizării şi aprobării proiectul de programă trebuie să întrunească criteriul 
I, pentru toţi indicatorii şi criteriul II pentru minim 5 indicatori. 

Avizul comisiei metodicea ariei curriculare Tehnologii: „.„.„ •....•.•.• „ •• „ ... 
Avizul consiliului de administraţie al şcolii: .. „ ........................ „ ..•...............• 
Avizul operatorului economic/instituţiei publice partenere: ..•••.••.••. „ ....... . 

Se vor preciza, dacă este cazul, acea/acele unitate /unităţi de rezultate ale învăţării din învăţări 
propuse spre aprofundare extindere în cadrul COL-ului. 
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