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ANUNŢ 
Concursul de Chimie „PETRU PONI” 

 etapa judeţeană, 2017 

  
Proba scrisă de la etapa judeţeană a Concursului de chimie ”Petru Poni” va 

avea loc la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Bârlad, în data de 11 martie 2017, 
începând cu ora 9,30. Proba scrisă durează 3 ore.  

Acest concurs se adresează elevilor din clasele de liceu - filiera tehnologică; 
unde pot participa elevi de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă 

redusă, din învăţământul de stat şi cel particular. 
- Participarea la acest concurs este individuală;  
- Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare; 
- Elevii vor fi prezenţi în sală între orele 8,15 şi 8,30 cu C.I. sau Carnetul de elev 

vizat la zi.  
- este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale 

informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc. De asemenea, se 
interzice accesul în sala de concurs cu telefoane mobile;  

- este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile; 

- înscrierea elevilor se va face prin transmiterea unui formular word (Anexa 1), la 
adresele de e-mail: irina_dumitrascu2000@yahoo.com până în data de 08. 03. 
2017, ora 16.00;  

- Formularul se completează, indiferent de numărul de participanţi (chiar dacă este 
un singur participant);  

- În situaţia în care nu există participanţi trimiteţi e-mail pentru confirmarea primirii 
acestui mesaj, specificând Liceul/ Colegiul ………………… nu are elevi 
participanţi;  

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe subiecte, de către profesorii 
evaluatori care fac parte din comisia de evaluare, în după-amiaza zilei de concurs. 

Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul consideră că 
punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. 
Contestaţiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi, însoţite de acordul scris 
al profesorului de la clasă la secretariatul comisiei de concurs în maxim 1 oră de la 
data afişării rezultatelor partiale în aceeaşi zi (11martie 2017). 
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- În aceeaşi zi se soluţionează eventualele contestaţii şi se afişează rezultatele finale 
la Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad. 

- Pentru judeţul Vaslui de la MEN au fost alocate 5 locuri. 
 

CRITERII DE PREMIERE 
- La etapa judeţeană se vor acorda premii şi menţiuni elevilor participanţi de la 

clasele IX - XII, în funcţie de punctajul ponderat obţinut de fiecare elev. 
- Punctajul de referinţă se calculează pe fiecare clasă separat, ca media 

punctajelor obţinute de primii 3 participanţi la clasa respectivă, cu condiţia ca aceştia 
să aibă peste 50% din punctajul maxim propus la clasa respectivă.  

- Punctajul ponderat se calculează ca procent al punctajului obţinut din 
punctajul de referinţă la clasa respectivă.  

 
Premiul Acordat Punctajul ponderat  

Premiul I  Mai mare sau egal cu 80%  
Premiul II  Mai mare sau egal cu 60% şi mai mic decât 80%  
Premiul III  Mai mare sau egal cu 40% şi mai mic decât 60%  
Menţiune  Mai mare sau egal cu 25% şi mai mic decât 40%  

 
CRITERIILE DE SELECŢIE  

Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a concursului de 
chimie „Petru Poni” - 2017, în baza Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare 
a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.01.2012 şi a Regulamentului specific concursului, a 
stabilit următoarele criterii de calificare la etapa naţională şi de repartizare a locurilor:  

- Se alocă câte un loc pentru fiecare an de studiu (un loc pentru clasa a IX-a, 
un loc pentru clasa a X-a, un loc pentru clasa a XI-a şi un loc pentru clasa a XII -a); 

- Pentru  etapa naţională, se califică primul elev clasat de la fiecare an de 
studiu, cu condiţia să fi obţinut un punctaj de minim 30 puncte; 

- În situaţia în care, la un an de studiu, nici un elev nu a obţinut minim 30 
puncte, locul va fi ocupat de elevul/ elevii de la ceilalţi ani de studiu, strict, în ordinea 
descrescătoare a punctajului, cu respectarea condiţiei, punctaj minim de 30 puncte.  

- În cazul egalităţii de punctaje, pentru teze aflate în situaţia calificării la 
etapa naţională, vor intra în discuţie punctajele obţinute, în ordine descrescătoare, la 
subiectele rezolvate (S III, S II, S I).  

 
Aceste criterii de premiere şi de selecţie au fost stabilite în sedinţa Comisiei 

de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a Concursului de Chimie „Petru Poni”  
2017. 

 
Preşedinte al Comisiei Judeţene de Organizare şi Evaluare 

a Concursului de Chimie “Petru Poni” 
Inspector şcolar, 

Prof. dr. Irina DUMITRAŞCU
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ANEXA 1 
Antetul unităţii de învăţământ 
 Nr. ………../.........................  
 
  

Tabel nominal cu elevii participanţi la etapa judeţeană a 

Concursului de Chimie „Petru Poni”  
11 Martie 2017  

care se va desfăşura la Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele, iniţiala tatălui şi 

prenumele elevului (se trec 

ambele prenume, dacă este 

cazul) 

Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Profil/specializare/ 

calificare 

Nr. de ore 

chimie/săpt. 

Numele şi prenumele 

profesorului care a 

pregătit elevul 

Semnătura 

profesorului 

1.         
2.         
3.         

 

Prof. ……………………. 


