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NR.2695/07.03.2022 

 

Criteriile de selecţie pentru etapa naţională 

1. Pentru etapa judeţeană - criteriile de selecţie (nota minimă, nr. elevi calificaţi pentru etapa următoare) 
sunt stabilite de Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, prin 
subcomisia de organizare din cadrul acesteia, în baza O.M.E.C.T.S. Nr.3035/10.01.2012, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfaşurare a competiţiilor şcolare, conform 
Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Ştiinţe Socio-
Umane-FILOSOFIE, nr. 25752 /21.02.2022. Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie un loc 
pentru disciplina FILOSOFIE .  

2. Punctajul minim care trebuie obținut la etapa județeană pentru a se califica la etapa națională este de 
85 de puncte (nota minimă obţinută – 8, 50). Prin urmare, în anul şcolar 2021-2022, la etapa națională a 
Olimpiadei de Ştiinţe socio-umane-FILOSOFIE, participarea elevilor se face în conformitate cu 
prevederile O.M.E nr. 3123/09.02.2022, respectiv, participă elevul clasat pe locul I (premiul I), la 
disciplina FILOSOFIE. 

3. În anul şcolar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Ştiinţe Socio-Umane-
FILOSOFIE, nu se atribuie locuri suplimentare.  

          În vederea stabilirii elevilor calificați pentru etapa superioară, în conformitate cu art. 20, alin. 2 din 
Metodologia-cadru de organizare şi desfaşurare a competiţiilor şcolare, nr. 3035/10.01.2012, Comisia de 
organizare și evaluare pentru etapa județeană a decis aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare 
a candidaților care au obținut punctaje egale:  

1. Criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la 
subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă.  

2. În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt 
constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu al doilea 
cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă ș.a.m.d.  

3. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii elevii vor participa la o probă de baraj. 
Subcomisia de evaluare din județul Ialomiţa de proveniență al elevilor aflați în situația, mai-sus, 
menționată, va elabora subiectele și baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din 
județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor.  

            Elevul care obține nota cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul la 
etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile Art. 15 alin. (3) din cadrul 
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 
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