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PRECIZĂRI 

privind organizarea și desfășurarea                                                           

Olimpiadei de științe socio-umane, în anul școlar 2019-2020,                             

etapa județeană/ a sectoarelor Municipiului București, 

29 februarie 2020 

 

 

A. Organizarea olimpiadei – în atenția elevilor 

1. Olimpiada de socio-umane, etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București se va 

desfășura în data de 29 FEBRUARIE 2020, începând cu ora 10.00 (elevii vor avea acces 

în săli în intervalul 09.00-09.30, legitimarea acestora realizându-se cu CI/ Pașaport/ Certicat 

de naștere); 

2. Unitățile de învățământ desemnate pentru organizarea acestei etape a olimpiadei sunt 

următoarele: sectorul 1 – Liceul Teoretic ”Alexandru Vlahuță”, sectorul 2 – Colegiul 

Național ”Victor Babeș”, sectorul 3 – Liceul Teoretic ”Hyperion”, sectorul 4 – Colegiul 

Național ”Ion Creangă”, sectorul 5 – Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” și sectorul 6 – 

Școala Gimnazială ”Ion Dumitriu”; 

3. Participarea elevilor/echipajelor se va realiza strict în formula în care s-au calificat pentru 

această etapă a olimpiadei, conform tabelelor transmise de către unitățile de învățământ 

și listelor afișate la avizierul școlii organizatoare; 

4. Durata desfășurării olimpiadei: 3 ore – pentru elevii de liceu, 2 ore – pentru elevii de la 

primar și gimnaziu; 

5. Este interzis accesul elevilor în sălile de concurs cu telefoanele mobile/dispozitive de 

comunicare cu exteriorul, dispozitive de calcul, materiale ajutătoare. 
 

B. Desfășurarea olimpiadei – în atenția cadrelor didactice  

1. Persoana de contact, precum și membrii subcomisiei de organizare se vor prezenta în 

centrul de concurs/școala organizatoare, la ora 07.00; 

2. Cadrele didactice desemnate pentru asistență se vor prezenta la unitățile de învățământ 

organizatoare, mai sus menționate, la ora 08.00; 

3. Cadrele didactice desemnate pentru evaluarea lucrărilor scrise se vor prezenta la unitățile 

de învățământ organizatoare, mai sus menționate, astfel: la ora 13.00, pentru disciplinele 

Educație civică și Cultură civică – Educație socială, respectiv, la ora 14.00, pentru 

disciplinele de liceu. 
 

 

 



 
 

 

 

C. Calificarea elevilor/echipajelor pentru etapa națională a olimpiadei de 

științe socio-umane – în atenția elevilor  

1. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, introduse prin OMEN cu nr. 4203/2018 și OMEN cu nr. 3015/2019 

și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de științe socio-

umane nr. 25103/22.01.2019, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din 

oficiu câte un loc/disciplină fiecărui județ/ sector al municipiului București (pentru 

disciplinele Educație civică, Cultură civică și Educație socială, Logică, argumentare și 

comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie și Filosofie); 

2. De asemenea, se atribuie 23 de locuri suplimentare/disciplină, pentru disciplinele Cultură 

civică, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie și Filosofie, 

în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat 

după finalizarea etapei județene/ a sectoarelor municipiului București și calificarea 

participanților din oficiu;  

3. Conform prevederilor Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei 

de științe socio-umane, se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din 

oficiu, cât și pe locurile suplimentare, elevii/ echipajele care au obținut minim nota 8.50 

la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București. 
 

 


