
 

 

Postat astăzi, 17 ianuarie 2020 
 

 

Către: 

 Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare din Municipiul 

București, 

În atenția: 

 Directorilor unităților de învățământ, 

 Cadrelor didactice care predau științe socio-umane la nivelul primar (Educație civică 

– clasele a III-a/a IV-a), gimnazial (Cultură civică și Educație socială – clasele a VII-a/a VIII-a) 

și liceal (Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie). 

 

ANUNȚ 

privind criteriile de calificare a elevilor/echipajelor la 

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

(etapa județeană/a sectoarelor municipiului București), 

29 februarie 2020 

 

          Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a Olimpiadei de științe socio-

umane, în anul școlar 2019-2020, de la nivelul fiecărei unități de învățământ, pentru fiecare dintre 

disciplinele pentru care se organizează olimpiada (Educație civică, Cultură civică și Educație socială, 

Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie), se califică, în ordinea 

descrescătoare a notelor acordate, primii 10 elevi/primele 10 echipaje, care la etapa pe școală a 

olimpiadei au obținut nota minimă 8,50. 

          În situația obținerii unor note egale, de la nivelul fiecărei unități de învățământ, pentru fiecare 

dintre disciplinele pentru care se organizează olimpiada, se vor califica, pentru etapa județeană/                            

a sectoarelor municipiului București a Olimpiadei de științe socio-umane, toți elevii/toate echipajele, 

care ocupă primele zece locuri, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, și cu respectarea 

criteriului privind nota minimă stabilită, comunicat prin prezenta adresă. 

          Listele cu elevii calificați pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a 

Olimpiadei de științe socio-umane vor fi postate pe site-ul inspectoratului școlar (www.ismb.edu.ro) 

și pe site-ul profesorilor de științe socio-umane din București (www.socio-umane.ro). 

          Conținuturile specifice/tematica specifică, pentru fiecare disciplină, itemii orientativi, 

competențele care vor fi evaluate la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a 

Olimpiadei de științe socio-umane pot fi consultate accesând următoarele adrese: www.edu.ro 

(olimpiade și concursuri) și/sau www.socio-umane.ro (concursuri școlare) – Regulamentul specific de 

organizare și desfășurare a Olimpiadei de științe socio-umane, în vigoare. 

          Oricare alte aspecte/informații cu incidență asupra desfășurării în bune condiții a etapei 

județene/a sectoarelor municipiului București a Olimpiadei de științe socio-umane, vor face obiectul 

unor adrese/comunicări ulterioare, transmise către unitățile de învățământ, în atenția 

directorilor/cadrelor didactice de specialitate, și pentru informarea elevilor și părinților acestora. 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

http://www.socio-umane.ro/
http://www.edu.ro/
http://www.socio-umane.ro/

