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OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE- FAZA JUDEȚEANĂ, 29.02.2020 

Condiții de calificare și criterii de departajare a elevilor în vederea participării la etapa 

națională 

1. La etapa națională  a olimpiadei se califică lucrarea (ciclul primar- educație civică), 
echipajul (ciclul gimnazial-cultură civică) și elevi individual (ciclul liceal- disciplinele logică 
argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie), în următoarele 
condiții: 

i. Punctaj minim obținut la etapa județeană/sectoarelor municipiului București de 
85 de puncte (nota minimă obținută – 8,50). 

ii. Pentru disciplina educație civică (ciclul primar), lucrarea clasată pe locul I 
(premiul I) la etapa județeană/sectoarelor municipiului București.  

iii. Pentru disciplina cultură civică (ciclul gimnazial), echipajul clasat pe locul I 
(premiul I) la etapa județeană /sectoarelor municipiului București. 

iv. Pentru  disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, 
economie, filosofie, elevii clasați pe locul I  la etapa județeană/ sectoarelor 
municipiului București. Se vor califica pentru etapa superioară maxim 5 elevi la 
ciclul liceal (câte unul pentru fiecare disciplină). 

2. Pe locurile suplimentare alocate, conform Art. 15 alin. (4) din cadrul Metodologiei cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru disciplinele de la nivelul ciclului 

liceal (logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie) la 

care elevii participă individual, și pentru echipajele participante la cultură civică, ciclul 

gimnazial, se pot califica elevi în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în urma  

clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene. Și în acest caz, este 

necesar ca punctajul minim obținut să fie 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). 

3. Departajarea candidaților care au obținut punctaje egale, după etapa de soluționare a 

contestațiilor, se face prin aplicarea succesivă a criteriilor: 

 punctajul superior obținut la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de 

puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă.  

 punctajul superior obținut la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare 

număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă ș.a.m.d.  

4. Conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de științe socio-

umane, dacă egalitatea persistă după aplicarea tuturor criteriilor,  echipajele pentru ciclul 

primar (educație civică) cât și  echipajele de la ciclul gimnazial (cultură civică) vor participa 

la câte o probă de baraj. 

Comisia județeană județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 

Olimpiada de Științe socio-umane 
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