
Olimpiada de Științe socio-umane – Filosofie 

În anul școlar 2021 – 2022 Olimpiada de științe socio-umane se desfăşoară numai la disciplina 

Filosofie, care reprezintă singura disciplină din pachetul ştiinţelor socio-umane cu etapă 

internațională. 

Anul acesta înscrierea elevilor se va efectua direct pentru faza județeană. 

Aceasta va avea loc în data de 12 martie 2022 la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași. Intrarea 

candidaților se realizează între orele 8.15 – 8.45. Durata probei este de 3 ore. Afișarea repartiției 

pe săli, rezultatele și termenul de depunere al contestațiilor  se vor regăsi la avizierul și pe site-

ul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași: www.licmcostin.ro 

Calificarea la faza națională: 

În anul şcolar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei de științe socio-umane-

FILOSOFIE, participarea elevilor se face în conformitate cu prevederile OME nr. 

3123/09.02.2022, respectiv, participă elevul clasat pe locul I (premiul I) la etapa 

judeţeană/sectoarelor municipiului București, la disciplina Filosofie. Pentru calificarea la faza 

națională nota minimă trebuie să fie 8.50. În anul şcolar 2021-2022, la etapa 

națională Olimpiadei de științe socio-umane, disciplina Filosofie nu se atribuie locuri 

suplimentare. 

În cazul în care se vor clasa pe locul I doi elevi cu aceeași notă, departajarea se face prin luarea 

în considerare a itemului/subiectului cu cea mai mare pondere din nota finală. (art. 10, alin d. 

Din Regulament)  

Premiile: 

 La faza județeană se vor acorda un singur premiu I, II, și III. Dacă lucrările de pe locurile II, 

III vor avea aceeași notă, se vor acorda mai multe premii II, III, în funcție de nr. de note egale, 

iar nr. de mențiuni va cuprinde ponderea de 30% din numărul total de participanți. Nota minimă 

de obținere a unui premiu, respectiv mențiune este de 7.00. Toți elevii vor primi diplome de 

participare.  

Tematica: 

Tema-Pluralism valoric în construcţia umanului 

Conţinuturi orientative 

Omul * 

-Problematica naturii umane * 

-Sensul vieţii* 

 -Omul – fiinţă culturală* 

Morala * 

http://licmcostin.ro/


- Teorii morale* 

 - Probleme de etică aplicată* 

 Politica * 

 - Libertate şi responsabilitate* 

- Egalitate şi dreptate* 

 - Putere şi legitimitate* 

- Teorii politice moderne şi contemporane* 

- Idealul democratic. Drepturile omului *  

Structura subiectelor și tipuri de itemi: 

Elaborarea unui eseu pe baza unor citate date 

Analiza unui text filosofic 

Compararea a cel puţin două poziţii filosofice asupra unei probleme filosofice 

Structura subiectului va respecta modelul de la edițiile anterioare ale olimpiadelor școlare. 

  

Contestațiile: 

În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul cărora între nota 

iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte în cazul sistemului de 

notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. 

Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere cât şi prin scădere. Notele acordate de 

comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt definitive. 

 


