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 Concursul de Chimie “RALUCA RÎPAN” 
Etapa județeană 

18 Mai 2019 
 

Concursul de Chimie “RALUCA RÎPAN”, etapa judeţeană, va avea loc în data 
de 18 MAI 2019, la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Vaslui. 

Comisia de organizare şi desfăşurare va fi convocată pentru orele 8,00. 

Profesorii asistenţi vor fi, în sediul Şcolii Gimnaziale „Al. I.Cuza” Vaslui, 
la ora 9,00. 

Elevii vor intra în săli în intervalul 9,00 – 9,15. 

  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.  

Concursul de Chimie “RALUCA RÎPAN” va începe la ora 10,00. 

Durata probei va fi de 2 ore. 

Profesorii de chimie care participă la evaluarea lucrărilor scrise vor fi 
prezenţi, la orele 12.00, în cancelaria unităţii de învăţămât. 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. 

În aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele competiţiei şcolare. 

Timp de o oră de la afişarea rezultatelor parţiale se fac moderări şi se primesc  
eventuale contestaţii. 

În aceeaşi zi se va afişa la sediul Şcolii Gimnaziale „Al.I.Cuza” Vaslui 
rezultatele finale, după contestaţii.  

Concursul de chimie ”Raluca Rîpan” se organizează pentru elevii claselor a VII-a.  

Participarea la acest concurs este individuală. 
-  Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare.   
- La etapa judeţeană se va susţine numai o probă teoretică.  
- Durata probei va fi de 2 ore.  
- Punctajul maxim obţinut este de 100 puncte.  
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- Răspunsurile/ rezolvările pentru fiecare problemă vor fi redactate pe foi tipizate 
separate, semnate şi secretizate individual. 

- Calificarea elevilor la etapa imediat superioară a Concursului de Chimie 
“RALUCA RÎPAN”, se face prin sistem competiţional, având ca unic criteriu de 
calificare ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obţinut de elev 
la această etapa. La etapa judeţeană departajarea elevilor care au obţinut punctaje 
totale egale se va face astfel:  
- În funcţie de punctajul de la ultimele două subiecte.  
- În cazul menţinerii egalităţii se va reevalua toate subiectele.  
- Nu se vor organiza probe suplimentare în vederea departajării. 

 Se admit contestaţii care se vor face prin Cerere scrisă depusă la secretariatul 
comisiei judeţene; Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele numeşte o 
subcomisie, alcătuită din 2-4 profesori evaluatori, alţii decât cei care au evaluat 
iniţial.  

Contestaţiile se fac separat, pentru fiecare subiect. Cererea de contestaţie va 
avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot depune contestaţii decât 
pentru propria lucrare.  

Moderarea precede rezolvarea efectivă a contestaţiei. În cadrul moderării, 
elevul care a depus cererea de rezolvare a contestaţiei discută obiectul contestaţiei cu 
profesorii evaluatori. Renunţarea la contestaţie, în urma moderării, este certificată de 
elev prin semnătură pe cererea de contestaţie depusă. Dacă, în urma moderării, elevul 
nu renunţă la contestaţie, subiectul/ lucrarea este evaluată de o subcomisie formată 
din profesori care nu au participat iniţial la evaluarea problemei sau a lucrării în 
cauză. În urma rezolvării contestaţiei, punctajul iniţial al problemei/ lucrării poate fi 
mărit sau micşorat. Modificarea punctajului în urma admiterii contestaţiei se face 
astfel: 

Contestaţiile, sunt admise în cazul în care diferenţa dintre punctajul iniţial şi 
cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei 
teoretice/ scrise. Pentru lucrările la care punctajul inițial este mai mare de 95 de 
puncte, se va admite orice diferență de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus.  

Punctajul stabilit ca punctaj final în urma etapei de rezolvare a contestaţiilor 
reprezintă punctajul acordat problemei/ lucrării şi nu mai poate fi modificat 
ulterior.  
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CRITERII DE PREMIERE  
Concursul de CHIMIE „RALUCA RÎPAN” 

05 MAI 2018 
 

La etapa judeţeană a Concursului de chimie „Raluca Rîpan”, pentru elevii de 
clasa a VII-a, se vor acorda premii şi menţiuni, în funţie de punctajul ponderat, 
obţinut de fiecare elev. 

Punctajul ponderat se calculează ca procent al punctajului obţinut, din 
punctajul de referinţă. 

Punctajul de referinţă se calculează ca media punctajelor obţinute de primii 3 
elevi participanţi, cu condiţia ca aceştia să aibă peste 50% din punctajul maxim 
acordat, conform baremului. 

Dacă nici un elev nu a obţinut minim 50% din punctajul maxim acordat, 
punctajul de referinţă se consideră 50 puncte. 

Punctajul ponderat Premiul acordat 
Mai mare sau egal cu 90% Premiul I 
Mai mare sau egal cu 80% dar mai mic decât 90% Premiul II 
Mai mare sau egal cu 70% dar mai mic decât 80% Premiul III 
Mai mare sau egal cu 60% dar mai mic decât 70% Menţiune 

 

 
CRITERII DE REPARTIZARE 
a locurilor alocate de MEN pentru 

Concursul Naţional de chimie „RALUCA RÎPAN” 
Etapa NAŢIONALĂ 2019 

 
În conformitate cu Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012 şi OM nr.3109/28.02.2012 cu 
modific[rile ;i complet[rile ulterioare, Comisia de organizare şi evaluare a judeţului 
Vaslui pentru etapa judeţeană a Concursul Naţional de chimie „RALUCA RÎPAN”, a 
decis ca cele 4 locuri repartizate de MEN judeţului Vaslui, să fie distribuite în 
ordinea descrescătoare a punctajului acumulat.  

 
Preşedinţele Comisiei de organizare şi evaluare a  

Concursului de chimie „RALUCA RÎPAN”pentru elevii de clasa a VII-a 
Inspector şcolar pentru disicplina chimie  

Prof. dr. Irina Dumitraşcu 

 


