
 

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 7/2.09.2022 

În conformitate cu prevederile: 

➢ Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
➢ Ordinului ME Nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare 

a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinului nr.3238/5.12.2021 referitor la aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curricumului 

la decizia școlii. 

➢ Ordinului nr.3674/15.04.2021 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru liceu.  

➢ Ordinului nr.3590/5.04.2016 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul 

gimnazial.  

➢ Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 5154/30.08.2021. 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Aurel Lazăr”, Oradea 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se atribuie pentru anul şcolar 2022-2023 opționalele, după cum urmează 

clasa Numele optionalului National/ Tipul opționalului Arie curriculara 

V Mituri si legende national Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

VI Franceza ludică- jocuri  Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

VII Ora de lectură  Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

VIII  Matematică și științe în 

societatea cunoașterii 

național Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

IXA Informatică-aprofundare  Optional de aprofundare  

IXB Chimie aprofundare  Optional de aprofundare  

IXC Engleză- aprofundare  Optional de aprofundare  

IXD Scurta istorie a partidelor 

orădene 

 Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

XA Informatică- aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

XB Chimie aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

XC  Engleză- aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

XIA Matematică-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Biologie-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Pagini WEB  Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

XIB Matematică-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Biologie-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Sinteze chimice  Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

 Ortografie si gramatica 

aplicata 

 Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

XIC Engleză- aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 ENGLEZĂ pentru examene  Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 



 Tehnici de redactare a 

eseului. Analiza textului 

literar 

 Optional ca disciplină nouă interdiciplinar 

 Franceza în dialog  Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

 Istoria monarhiei din 

România 

național Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

XID Română aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Turism pentru toți  Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

 Dramaturgia text și spectacol  Optional ca disciplină nouă Interdiciplinar 

 Geografie medicală  Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

 Franceză altfel  Optional ca disciplină nouă interdiscplinar 

XIIA Matematică-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Biologie-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Romănă-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

XIIB Matematică-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Biologie-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Aplicațiile unor compuși 

chimici organici și anorganici 

în domeniul medical 

 Optional ca disciplină nouă interdisciplinar 

 Romănă-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Cultură și civilizație engleză național Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

XIIC Cinéma francophone  Optional ca disciplină nouă Interdiciplinar  

 Engleză- aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Tehnici de redactare a 

eseului. Analiza textului 

literar 

 Optional ca disciplină nouă Interdiciplinar 

 Confluențe ale culturii latine 

cu cea românească 

național Optional ca disciplină nouă  Interdiciplinar 

 Argumentare între teorie și 

practică 

 Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

 Istorie aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

XIID Cinéma francophone  Optional ca disciplină nouă Interdiciplinar 

 Cultură și civilizație engleză  Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

 Utilizarea sistemului GIS în 

geografie 

 Optional ca disciplină nouă Arie curriculară 

 Romănă-aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

 Argumentare între teorie și 

practică 

 Optional ca disciplină nouă Interdiciplinar 

 Istorie -aprofundare  Optional de aprofundare Arie curriculară 

  

             Art. 2.  Hotărârile consiliului de administrație se comunică persoanelor în cauză și se afișează la 

avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

 

  Preşedinte Consiliu de administraţie,                                  Secretar Consiliu de administraţie, 

Prof. Mihaela Elena BĂGUȚ       Prof. Dr. Olga Valentina TRIF  

       

 


