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OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO – UMANE 

ETAPA PE ȘCOALĂ 

 Olimpiada de științe socio-umane – etapa pe școală, în anul școlar 2022-2023, este 

organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și 

completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, numită în 

continuare, Metodologie – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, precum și 

cu precizările Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de științe 

socio- umane nr. 25752/21.02.2022 (cu excepția referirilor la olimpiada de FILOSOFIE); 

A. Perioada de organizare și desfășurare a etapei pe școală a olimpiadei de socio-umane: 
19 – 22  decembrie 2022, obligatoriu în afara orelor de curs; 

B. Locul de organizare și desfășurare a olimpiadei: 

- unitățile de învățământ care au candidați la una dintre disciplinele socio-umane, în 

funcție de  nivelul de studiu; 

C. Responsabilitatea organizării etapei pe școală a olimpiadei de științe socio-umane: 

-  responsabilitatea organizării și desfășurării etapei pe școală a olimpiadei de științe 

socio-umane, a evaluării lucrărilor, revine unității de învățământ, respectiv Comisiei de 

organizare și evaluare pentru etapa pe școală, în acord cu tematica generală a fiecărei 

discipline, a conținuturilor orientative stabilite pentru această etapă și a itemilor 

orientativi pentru realizarea subiectelor; 

D. Realizarea subiectelor și a baremelor de evaluare și notare: 

- responsabilitatea realizării subiectelor și a baremelor, pentru epata pe școală a 

olimpiadei de științe socio-umane, revine Comisiei de organizare și evaluare de la 

nivelul unității de învățământ, ținând cont de itemii orientativi din Anexa la Regulament 

E. Disciplinele de concurs și participarea elevilor: 

- disciplinele de concurs: educaţie civică (ciclul primar), educație socială (ciclul 

gimnazial), logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, 

filosofie (ciclul liceal); 

- participarea elevilor: 
● la olimpiada de educaţie civică (ciclul primar), la toate etapele, elevii participă în 

cadrul echipajelor formate din doi elevi din clasele a III-a sau a IV-a, din cadrul 

aceleiaşi unităţi şcolare (echipajele pot fi omogene, respectiv câte doi elevi din clasa 

a III-a sau doi elevi din clasa a IV-a sau neomogene, respectiv un elev din clasa a III-

a şi un elev din clasa a IV-a); 

● la olimpiada de educație socială (ciclul gimnazial), la toate etapele, elevii participă 

în cadrul echipajelor formate din doi elevi din clasele a VII-a sau a VIII-a, din cadrul 
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aceleiaşi unităţi şcolare (echipajele pot fi doar neomogene, respectiv un elev din 

clasa a a VII-a şi un elev din clasa a VIII-a); 

● la olimpiada de ştiinţe socio-umane (ciclul liceal), la toate etapele, elevii participă 

individual, indiferent de anul de studiu în care se află şi de forma de învăţământ pe 

care o urmează; 

F. Durata de desfășurare a olimpiadei și notarea: 

- Durata: 2 ore pentru elevii de la ciclul primar și gimnaziu și 3 ore pentru elevii de la liceu; 

- Notarea lucrărilor se realizează, prin puncte de la 0 la 100, după baremele alcătuite de 

comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul final obținut este transformat în notă, 

prin împărțirea la 10.  Punctajul minim obținut în vederea calificării la etapa următoare este 

de 85 de puncte (nota minimă obținută – 8,50). 

G. Tematica olimpiadei și conținuturile necesare pregătirii elevilor și elaborării 

subiectelor, pentru disciplinele la care se susține olimpiada: 
- Olimpiada la ştiinţele socio-umane, la toate etapele se desfăşoară pe baza unor teme 

generale; pentru disciplinele de la nivelul ciclului liceal, respectiv logică, argumentare și 

comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie sunt precizate şi conţinuturi care 

au menirea de a orienta elevii în pregătirea lor în raport cu tema generală a fiecărei 

discipline de la nivelul ciclului liceal; 

- Pentru toate disciplinele, conținuturile necesare pregătirii elevilor și elaborării 

subiectelor, pentru etapa pe școală a olimpiadei, vor fi în conformitate cu materia 

planificată a fi parcursă până la data organizării olimpiadei; 

H. Transmiterea rezultatelor: 

 Fiecare unitate de învățământ care a organizat și desfășurat etapa pe școala a 

Olimpiadei de științe socio-umane va transmite, după modelul indicat, situația participării 

elevilor și notele obținute de către aceștea, în format word,  pe una dintre adresele de email : 

 gina.cucos@isj.vs.edu.ro - educaţie socială (ciclul gimnazial) şi disciplinele din 

învăţământul liceal,  

 carmen.iacob@isj.vs.edu.ro sau nicoleta.hoha@isj.vs.edu.ro - educaţie civică(ciclul 

primar) 

Termen - vineri, 13 ianuarie 2023 – ora 14.00. 

Modelul de raportare a situației: 

 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Disciplina 
Nume, inițială tată, 

prenume 
elev/ elevi echipaj 

Clasa Notă 
Profesor 
îndrumător 
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OLIMPIADA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE 

 

CALENDAR ŞI LOCAŢII 

 

 

FAZA PE ȘCOALĂ 19 – 22 DECEMBRIE 2022 

 

obligatoriu, în afara orelor de curs 

 

FAZA LOCALĂ – 4 FEBRUARIE 2023 

 

 

HUŞI  

 Şcoala Gimnazială „ A. Panu”  

 

BÂRLAD 

 Liceul Teoretic „ M. Eminescu” 

 

VASLUI 

 Liceul Tehnologic „I. Mincu” 

 

NEGREŞTI 

 

 Liceul tehnologic „ N. Iorga”  

 

FAZA JUDEŢEANĂ – 11 MARTIE 2023 

 

 Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui 

 

FAZA NAŢIONALĂ – 10 – 14 APRILIE 2023 

 

 Slobozia, jud. Ialomiţa 

 

Inspectori de specialiate, 

Prof. Gina Cucoș, 

Prof. Carmen Iacob, 

Prof, Nicoleta Hoha 
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