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PRECIZĂRI 
privind desfăşurarea 
FAZEI JUDEŢENE 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ”ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 
  

Olimpiada interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului”se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.01.2012 şi a 
Regulamentului specific. 

Etapa judeţeană a olimpiadei interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului” se va desfăşura la data de 18 
martie 2017 la Liceul „Ştefan Procopiu”Vaslui, jud. Vaslui, începând cu ora 10.00. Accesul elevilor în 
săli este permisă până la ora 9,30 pe baza cărţii de identitate. 

În cadrul etapei  judeţene elevii vor susţine  câte o probă teoretică, cu durata de 3 ore din momentul 
în care au primit subiectele de concurs. 

Pentru fiecare probă de concurs, atât la etapa judeţeană cât şi la etapa naţională, subiectele sunt 
elaborate cu o pondere egală pe cele 4 disciplină de concurs şi însumează 100 de puncte. Elevii vor rezolva 
subiectele pe coli separate pentru fiecare disciplină de concurs (chimie, fizică, geografie, respectiv 
biologie). 

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. 

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. Punctajul total al probei teoretice va rezulta din 
însumarea punctajelor la fiecare dintre cele patru discipline de concurs. Rezultatele obţinute de elevii 
participanţi la etapa judeţeană vor fi afişate, pe discipline, la avizierul unităţii de învăţământ în care s-a 
organizat olimpiada. Promovarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor/ punctajelor obţinute, în 
limita locurilor alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Contestaţiile, la toate fazele olimpiadei, se depun pe discipline (chimie, fizică, geografie, biologie), 
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 la secretariatul comisiei de organizare 
şi desfăşurare a Olimpiadei interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”, în aceeaşi zi, la cel mult 1 oră de la 
afişarea rezultatelor. Contestaţiile astfel înregistrate se vor rezolva în aceeaşi zi. În urma rezolvării 
contestaţiei, punctajul iniţial al problemei poate fi mărit sau micşorat şi este definitiv.  

Contestaţiile sunt admise în cazul în care diferenţa dintre punctajul iniţial la disciplina la care a depus 
contestaţie şi cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice 
sau practice obţinut la fiecare disciplină de concurs. Pentru lucrările la care punctajul iniţial este mai mare de 
95 de puncte, se va admite orice diferenţă de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus. 

Premiile şi menţiunile, la toate fazele olimpiadei, vor fi acordate în conformitate cu Metodologia - 
cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2011, art. 55, 
56. În cazul egalităţii de punctaj al elevilor, se aplică următoarele criterii de departajare: 

- punctajul mai mare obţinut la proba teoretică a etapei naţionale; 
- punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei naţionale; 
- lucrare scrisă de departajare, care se susţine în cazul în care există egalitate după aplicarea primelor 

două criterii de departajare. 
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