
 
PROCEDURĂ  

de organizare şi desfăşurare a  
Olimpiadei de CREATIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 

Etapa judeţeană  
18 Mai 2019 

 
Olimpiada de Creativitate Ştiinţifică, etapa județeană, se desfășoară în data de 18 Mai 

2019, la Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui, începând cu ora 10,00. 
Olimpiada de Creativitate Ştiinţifică se desfăşoară în conformitate cu Metodologia 

Cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor școlare aprobată cu OM nr. 3035/ 
10.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare introduse prin OMEN 4203 din 2018 şi 
OMEN 3015 din 2019 numită în continuare Metodologie-cadru. 

     - Membrii comisiei de organizare și desfășurare a olimpiadei județene de Creativitate 
Ştiinţifică şi a Comisiei de evaluare se vor afla în sediul Liceului ”Stefan Procopiu” Vaslui la 
ora 9 dimineața. 

- Toți elevii vor fi în sală cel târziu la ora 9,30.  
- Participarea la această olimpiadă se realizează în echipă de 2-3 elevi şi un 

coordonator ştiinţific- profesor. 
- Toţi elevii care formează o echipă trebuie să facă parte din aceeaşi categorie de vârstă: 

juniori până la maxim 15 ani (împliniţi la sfârşitul anului calendaristic) sau seniori până la 
maxim 19 ani (împliniţi la sfârşitul anului calendaristic). 

- Fiecare echipă participă cu un proiect sau un studiu din domeniul ştiinţific, tehnic, al 
inovării sau al inventicii care rezolvă/ explică o problemă a societăţii. 

- Proiectul va putea fi prezentat în concurs ca exponat şi/ sau poster. 
- Există 4 domenii de interes în care se poate realiza şi prezenta lucrarea:  

A. Ştiinţe fundamentale; B. Ştiinţe aplicate; C. Aplicaţii practice – Tehnologia informaţiei şi 
D. Robotică. 

O secţiune tematică se organizează doar dacă există minim 3 proiecte înscrise. Dacă nu 
se îndeplineşte această condiţie lucrarea se redirecţionează la cea mai apropiată secţiune 
tematică în funcţie de tema abordată în lucrare. 
La etapa judeţeană vor fi evaluate toate elementele proiectului conform II. Art. 8, astfel: 

 
Criteriile de realizare şi redactare a lucrării sunt prezentate în Anexa 1 din 

Metodologia Cadru de Organizare şi desfăşurare a Olimpiadei Creativitate Ştiinţifică. 
Înscrierea se face după Modelul prezentat în Anexa 2 din Metodologia Cadru de Organizare şi 
desfăşurare a Olimpiadei Creativitate Ştiinţifică aprobată de MEN cu nr. 25229 /23.01.2019, 
la care se anexeayză şi copii după CN ale elevului şi Adeverinţe eliberate de şcoală.  

Calificarea elevilor câte 2 la etapa imediat superioară a Olimpiadei Creativitate 
Ştiinţifică se face prin sistem competiţional, având ca unic criteriu de calificare ierarhizarea 
în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute. 

 
Inspector şcolar pentru disciplina fizică, 

Prof. dr. Irina DUMITRAŞCU 



 


