
 

Nr. 1231/21.02.2020  

  

   

NOTĂ cu privire la organizarea  

OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE,  

etapa județeană, anul școlar 2019-2020  

  

  

Având în vedere prevederile:  

- OMECTS nr. 3035/2012,  cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 

4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019 

- Calendarului Olimpiadelor Naţionale Şcolare 2019-2020, OMEC nr. 41.848/10.12.2019 

- Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Științe socio-umane, 

nr. 25103 /22.01.2019 

  

ORGANIZARE  

Etapa județeană se va desfășura în data de 29.02.2020 la Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău   

- Concursul va începe la ora 10 

- Profesorii asistenți vor fi prezenți la ora 8:50  

- Accesul elevilor în săli va fi permis în intervalul orar 9:15-9:30; elevii vor avea asupra lor actul de 

identitate/carnetul de elev (cu fotografie) vizat pentru anul școlar 2019-2020  

- Profesorii evaluatori pentru disciplinele Educație civică și Cultură civică/Educație socială vor fi 

prezenți la ora 11:45, iar cei pentru disciplinele de liceu la ora 12:45 

- Rezultatele inițiale vor fi afișate în centrul de concurs sâmbătă 29.02.2020 

- Contestaţiile se depun personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs, luni 02.03.2020, 

în intervalul orar 13-15 

- Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate marți 03.03.2020 

- Premierea elevilor se realizează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare și cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

de Științe socio-umane 

Selecţia elevilor pentru etapa națională 

De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică din cadrul fiecărui judeţ lucrarea (ciclul primar-

educaţie civică), echipajul (ciclul gimnazial-cultură civică/educație socială) şi elevi individual (ciclul 

liceal - disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie), în 

următoarele condiţii: 

- punctaj minim obținut la etapa județeană  de 85 de puncte (nota minimă obţinută – 8,50) 

- pentru disciplina educaţie civică (ciclul primar), lucrarea clasată pe locul I la etapa judeţeană 

- pentru disciplina cultură civică (ciclul gimnazial), echipajul clasat pe locul I la etapa judeţeană 

- pentru disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, 

elevii clasaţi pe locul I la etapa judeţeană 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 cultură civică/educație 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/educație socială de la gimnaziu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform 
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clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene 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). 

 

Etapa națională se va desfășura în perioada 6-10 aprilie 2020 la Deva, jud. Hunedoara.  

  

  

  

Inspector școlar general,                                                      Inspector școlar, 

              prof. Maria POP                                                                 prof. Cristian Alexuțan  

  


