
Olimpiada de Discipline socio- umane, etapa județeană 

– 11 MARTIE 2023 – 
 

 

CRITERII PENTRU CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ 

Conform Art.5, alin (e) din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei științe socio - umane nr.  104 DGIP /31.01.2023, se califică la etapa națională din 

cadrul fiecărui judeţ lucrarea (ciclul primar-educaţie civică), echipajul (ciclul gimnazial-

educaţie socială) şi elevi individual (ciclul liceal-disciplinele logică, argumentare și comunicare, 

psihologie, sociologie, economie, filosofie), în următoarele condiţii:  

 

 punctaj minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București de 85 de 

puncte ( nota minimă obţinută – 8, 50).  
 

  pentru disciplina EDUCAŢIE CIVICĂ (ciclul primar), lucrarea clasată pe locul I (premiul 

I) la etapa judeţeană. 

 Etapa naţională a olimpiadei de educaţie civică (ciclul primar) se desfăşoară fără deplasarea 

elevilor. Inspectoratele şcolare vor transmite prin profesorul însoţitor originalul lucrării scrise şi 

afişul clasate pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană. 

 pentru disciplina EDUCAŢIE SOCIALĂ (ciclul gimnazial), echipajul clasat pe locul I 

(premiul I) la etapa judeţeană/sectoarelor municipiului București.  

 pentru disciplinele LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE, PSIHOLOGIE, 

SOCIOLOGIE, ECONOMIE, FILOSOFIE, elevii clasaţi pe locul I (premiul I) la etapa 

judeţeană/sectoarelor municipiului București, la disciplinele logică, argumentare și comunicare, 

psihologie, sociologie, economie, filosofie.  

 

 La etapa națională a olimpiadei, pentru olimpiada de ştiinţe socio-umane de la nivelul ciclului 

liceal, la care elevii participă individual, pentru fiecare disciplină, și pentru echipajele care au 

participat la olimpiada de educaţie socială, ciclul gimnazial, în baza prevederilor Art. 15 alin. 

(4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, se 

atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină de liceu, respectiv 23 de locuri 

suplimentare pentru echipajele de cultură civică de la gimnaziu, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a 

sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 

alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. Și 

în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca 

punctajul minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București să fie de 85 de 

puncte ( nota minimă obţinută – 8, 50).  


