
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO UMANE 

DISCIPLINA FILOZOFIE 

12 MARTIE 2022 

 

Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE 

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, DISCIPLINA FILOSOFIE din ziua de SÂMBĂTĂ, 12 MARTIE 2022. 

▪     Olimpiada de ştiinţe socio-umane reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, 

înclinaţii şi interese deosebite în domeniul ştiinţelor socio-umane. 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 (zi, seral, frecvenţă redusă). 

▪     Proba scrisă se va susține la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, începând cu ora 9.00, iar durata probei 

de concurs este de 3 ore. 

Listele finale cu elevii participanți și repartizarea acestora în săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul școlii 

organizatoare, vineri, 11 martie 2022, ora 16.00. Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 

orar 8.15-8.45, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev, certificat de naștere în cazul celor 

cu vârsta sub 14 ani) 

▪  Lucrarea se redactează cu pix sau stilou cu cerneală albastră. 

▪  Este interzisă intrarea în sală cu orice sursă de informare, respectiv mijloace de comunicare: telefon, tabletă, 

manuale, dicționare, notițe, însemnări etc. 

▪  Rezultatele inițiale vor fi afișate pe site-ul și la avizierul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași după finalizarea 

evaluării, în ziua de sâmbătă, 12 martie 2022 (după ora 21.00). 

▪  Eventualele contestații pot fi depuse în ziua de luni, 14 martie 2017, în intervalul orar 8.00-14.00, la 

secretariatul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași, urmând ca rezultatele la contestații și rezultatele finale să fie 

afișate în aceeași zi (14 martie 2021), după ora 21.00. În conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare, Anexa 1, elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei 

lucrări scrise. 

Atragem atenția că, elevii care nu figurează în listele transmise organizatorilor la termenul indicat nu vor 

putea participa la această competiție. 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim succes! 

 


