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J�MORUL EDUCATIEI,
Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti, tel/fax: 021/3.13.55.47

CATRE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢENIINSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

in atenJia inspectorulu; şcolar general
şi a inspectorulu; şcolar de specialitate pentru ştiinţe socio-umane
Prin prezenta, vă înaintăm Notijlcarea Secretarului de stat nr. 45669/12.10.2009 cu prIVIre la

predarea-tnvăţarea disciplinelor soclo-umane in tnvăţământul preunlversitar, cursuri de zi şi seral, Incepând
cu anul şcolar 2009-2010. Menţionlim faptul că, prezenta notificare explicitează conţinutul Notificării

Secretarului de stat nr. 28922/09.03.2009, pct. 3., referitoare la structura curriculară a ştiinţelor/disciplinelor

socio-umane, începând cu anul şcolar 2009-2010.

în termen de cel mult trei zile de la primirea prezentei, veti transmite tuturor unitliţilor şcolare din

,

subordine, Notificarea Secretaruluide stat nr. 45669/12.10.2009 cu privire la predarea-invăţarea disciplinelor

soclo-umane in tnvăţămllntul preunlversitar, cursuri de zi şi seral, incepllnd cu anul şcolar 2009-2010.

De asemenea, vă solicităm să dispuneţi măsurile necesare în vederea verificării respectării prevederilor

28922/09.03.2009 pet. 3., respectiv, Notijlcării 45669/12.10.2009
cu privire la predarea
mvă/area disciplinelor soclo-umane in inv4ţămIJntui preuniversitar, cursuri de zi şi seral, incepind cu anul
şcolar 2009-2010. Verificarea va viza inclusiv înscrierea corectă În cataloagele şcolare a denumirii/numelui
disciplinei/disciplinelor socio-umane, În conformitate cu prevederile Notijlcării 45669/12./0.2009.

Notificării nr.

Recomandăm a se acorda o atenţie deosebită verificării Înscrierii corecte în cataloage, la clasa a IX-a, la

toate filierele, profilurile şi specializările a noii denumiri a disciplinei socio-umane studiate în liceu, respectiv,

Logică, argumentare şi comunicare, precum şi verificarea respectării prevederilor referitoare la studiul disciplinei
Sociologie la clasa a XI-a, filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie' şi specializarea Ştiinţe
sociale.

(

În termen

de eel

mult JQ zile

de la primirea prezentei, inspectorul şcolar de specialitate pentru ştiinţe

socio-umane va transmite un raport sintetic, s�mnat şi de inspectorul general, În legatură cu modul de aplicare şi

;

respectare a prevederilor Notifieării nr. 28922/09.03.2009 pct. 3., re pectiv, Notiftcării 45669/12.10.2009 cu

privire la predarea-invăţarea disciplinelor socio-umane in invă/ământul preunlversitar, cursuri de zi şi seral,
începând cu anul şcolar 2009-2010, p r in fax la nr. 021/3.13.55.47 şi la adresa stoicaeugenro@yahoo.com,
În atenţia inspectorului general, Eugen Stoica.

Vă mai infonnăm că, pe site-ul instituţiei noastre unnează să fie postate, În scurt timp, Recomandările
metodologice cu privire la aplicarea noilor programe şcolare pentru disciplinele socio-umane, in anul şcolar
2009-2010, un document actualizat al recomandări/or

metodologice, deja transmise,

inspectori lor şcolari de

specialitate pentru discipline socio-umane la întalnirea de lucru din luna septembrie, 2009 de la Ploieşti.
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ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Direcţia Generală Educaţie llmpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe
Centrul Naţional pentm Curriculum şi Evaluare ln lnvăţământul Preuniversitar
Str. General Berthelot

nr.

26-30, sector 1, Bucureşti

-

010168

APROB
SECRETAR DE STAT,

NOTIFICARE
cu privire la predarea-învăţarea disciplinelor socio-umane în
cursuri de zi şi seral, Începând cu anul şcolar .LUIIl�··.LU�.RJ.

în învăţământul primar, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei nr. 5 198/01.11.2004

cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a m-a şi ii IV-a'şi a noilor programe
şcolare pentru clasa a m-a, studiul disciplinelor socio-umane se realizează după cum wmează:
1.

La clasa a III-a, ca disciplină de trunchi comun se studiază Educatie civică, conform
numărului de ore alocat în planul-cadru (1-2 ore/săptămână).

2.

La clasa a IV-a, ca disciplină de trunchi comun se studiază Educatie civică, conform
numărului de ore alocat in planul-cadru (1-2 ore/sliptămână) ..

în Învăţământul gimnazial, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei nr. 3638/11.04.2001
cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele 1
a VIII-a [valabil numai pentru clasele
V-VIII), studiul disciplinelor soCÎo-umane se realizează după cum urmează:
-

1.

La clasa a VII-a, ca disciplină de trunchi comun se studiază Cultură civică, conform
numărului de ore alocat în planul-cadru (1-2 ore/săptămână).

2.

La clasa a VID-a, ca discipl ină de trunchi comun se studiază Cultură civică, conform
numărului de ore alocat în planul-cadru (1-2 ore/sliptămână).

Planul-cadru de învăţământ, menţionat mai sus, prevede la clasele a V-a şi a VI-a, posibilitatea studierii
disciplinei Cultură civică (0-1 ore/săptămână). In situaţia în care se optează, la clasele a V-a şi a VI-a,
pentru studierea disciplinei Cultură civică, oferta centrală pentru curriculmn la decizia şcolii include două

programe şcolare, în care accentul este pus pe elemente de educaţie moral-civică, la clasa a V-a, şi pe

educaţia pentru drepturile copilului, la clasa a VI-a.
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in invătământul Iiceal, cursuri de zi, studiul disciplinelor socio-umane este reglementat de
următoarele documente normative:

- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de
Învăţământ pentru clasele a IX-a - a Xll-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi;
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3411116.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de
învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral;
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de
învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precwn şi pentru
clasele a XI-a - a XII-a şi a Xll-aJa Xill-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral.
în conformitate cu p lanurile-cadru menţionate mai sus, studiul disciplinelor socio-wnane se
realizează după cum urmează:
1.

La clasa a IX-a, la toate filierele, profilurile şi specializările, sub denumirea generică
Socio-umane/Educaţie pentru societate se studiază Logicii, argumentare şi comtmicare,

conform statutului şi numărului de ore alocat disciplinei în planul-cadru, astfel:
- ca disciplină de trunchi comun, 1 oră/săptămână, la toate fi liere le, profilurile şi
specializările, cu excepţia celor menţionate mai jos;
- ca disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera
teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie şi specializarea Ştiinţe sociale; ca
disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera vocaţională,
profilul Ordine şi securitate publică (MAI), specializarea Ştiinţe sociale.

2.

La clasa a X-a, la toate filierele, profilurile şi specializările, se studiază disciplinele:
•

Psihologie, conform statutului şi numărului de ore alocat disciplinei in planul-cadru, astfel:
- ca disciplină de trunchi comun, 1 oră/săptămână, la toate filierele, profilurile şi
specializările, cu excepţia celor menţionate mai jos;
- ca disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera
teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie şi specializarea Ştiinţe sociale; ca
disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera
vocaţională, profilul Ordine şi securitate publică (MAI), specializarea Ştiinţe sociale.

•
Educatie antreprenorială, ca disciplină de trunchi comun, 1 oră/săptămână, la toate
filierele, profilurile şi specializările.

3.

La clasa a XI-a, se studiază disciplinele:
•

Economie, conform statutului şi numărului de ore alocat disciplinei în planul-cadru, astfel:
- ca disciplină de trunchi comun, 1 oră/săptămână, la toate filierele, profiturile şi
specializările; la filiera tehnologică, se studiază astfel: la clasa a XI-a, ruta directă de
calificare şi la clasa a XII-a, ruta progresivă de calificare, cu excepţia celor menţionate
maijos;
- ca disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera
teoretică, profilul umanist, specializarea Ştiinţe sociale; ca disciplină de trunchi comun
şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera vocaţională, profilul Ordine şi
securitate publică (MAI), specializarea Ştiinţe sociale;
- ca disciplină de trunchi comun, 2 ore/săptămână, la filiera tehnologică, calificările
profesionale: Tehnician În turism, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în
activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii şi contractări,
Coafor stilist, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în
gastronomie, Organizator banqueting.
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Sociologie, confonn statutului şi numărului de ore alocat disciplinei în planul-cadru, astfel:
- ca disciplină de trunchi comun, l oră/săptămână, la filiera teoretică, profilul umanist,
specializarea Filologie;

- ca disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera
teoretică, profilul umanist, specializarea Ştiinţe sociale;
- ca disciplină de curriculum diferenţiat, 2 ore/săptămână, la filiera vocaţională, profilul
Ordine şi securitate publică (MAI), specializarea ştiinţe sociale.
4.

La clasa a XII-a, se studiază disciplinele:
•

Filosofie, conform statutului şi numărului de ore alocat disciplinei in planul-cadru, astfel:

- ca disciplină de trunchi comun, l oră/săptămână, la filiera teoretică, profilul real,
specializarea Matematică-informatică şi specializarea Ştiinţe ale naturii, şi la filiera
vocaţională, toate profil urile şi specializările, cu excepţia celor menţionate mai jos;
- ca disciplină de trunchi comun, 2 ore/săptămână, la filiera teoretică, profilul umanist,
specializarea Filologie;
- ca disciplină de trunchi comun şi curriculum diferenţiat, 3 ore/săptămână, la filiera
teoretică, profilul umanist, specializarea Ştiinţe sociale.
•

•

Studii sociale, ca disciplină de curriculum diferenţiat, 1 oră/săptămână, la filiera
teoretică, profilul umanist, specializarea Ştiinţe sociale; ca disciplină de curriculum
diferenţiat, 1 oră/săptămână, la filiera vocaţională, profilul Ordine şi securitate publică
(MAI), specializarea ştiinţe sociale;
Economie aplicată, ca disciplină de trunchi comun, la filiera tehnologică, la clasa a XII-a,
ruta directă de calificare, şi la clasa a XIII-a, ruta progresivă de calificare, astfel:
- 1 oră/săptămână, la toate caIificările profesionale, cu excepţia celor menţionate mai
jos;
- 2 ore/săptămână, la calificările profesionale: Tehnician in turism, Tehnician În
activităţi de poştă, Tehnician' În activităţi economice, Tehnician în administraţie,
Tehnician În achiziţii şi contractări, Coafor stilist, Tehnician În hotelărie, Tehnician În
activit�ţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting.

La şcoala de arte şi meserii, cursuri de zi, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei nr.

3412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi

meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru
clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-ala XllI-a, ciclul
superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral, studiul disciplinelor socio-umane se
realizează după cum unnează:
•

Cultură civică/antreprenorială, ca disciplină de trunchi comun, la clasa a X-a,
l oră/săptămână, numai la domeniile Comerţ, Turism şi alimentaţie.

La clasa a XI-a, anul de completare, cursuri de zi, în conformitate cu Ordinul ministrului
educaţiei nr. 3412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a,
şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de
calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-ala
XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral, studiul disciplinelor
socio-umane se realizează după cum urmează:
•

•

Economie aplicată, ca disciplină de curriculum diferenţiat,
domeniile Comerţ Turism şi alimentaţie;

2

ore/săptămână, n
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Educatie antreprenorială, ca disciplină de curriculum diferenţiat, 1 orăls
toate domeniile, cu excepţia domeniilor Comerţ, Turism şi alimentaţie.
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in invăţământul seral, disciplinele socio-umane studiate sunt precizate explicit în
planurile-cadru în vigoare, astfel:
1.

Pentru învăţământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a - a XIII-a, în baza Ordinului
ministrului educaţiei nr. 3410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ
pentru clasele a IX-a - a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi, rămân în vigoare
prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 405112006 cu privire la aprobarea
planurilor-cadru pentru învăţământul seral. La clasa a IX-a, la toate profilurile şi
specializările, se studiază LogicI!, argwnentare şi comunicare, conform statutului şi numărului
de ore alocat disciplinei în planul-cadru corespunzător filierei, profilului şi specializării.

2.

Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică, clasa a IX-a, se aplică Ordinul ministrului
educaţiei nr. 3411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru
clasa a IX-a. ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ
seral. Astfel, la clasa a IX-a, filiera tehnologică, sub denumirea generică Sodo-umane!
Educaţie pentru societate se studiază Logică. argumentare şi comunicare, ca disciplină
de trunchi comun, 1 oră/săptămână.

3.

Pentru învăţământul seral, la filiera tehnologică a liceului, la şcoala de arte şi meserii şi la
anul de completare, conform Ordinului ministrului educaţiei nr. 3412/16.03.2009, privind
aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru
clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-ala Xill-a,
ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral, rămân valabile prevederile
Ordinului ministrului educaţiei nr. 4051/2006, până la finalizarea studiilor pentru elevii care
în anul şcolar 2009-2010 se află în:
a) clasa a X�a. şcoala de arte şi meserii;
b) clasa a XI-a. anul de completare;
c) clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;
d) clasele a XII-a şi a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.
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Inspector general,

Consilier superior,
Angela TEŞILEANU
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