
 

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

Olimpiada de chimie 
Etapa judeţeană 

 
Etapa judeţeană a OLIMPIADEI DE CHIMIE se va desfăşura în data de 16  februarie 

2019, conform calendarului competiţiilor şcolare, începând cu ora 10, la Liceul Teoretic 
“Mihail Kogălniceanu” Vaslui. 

- Elevii vor fi prezenţi în sală până cel târziu la ora 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. 
-  Participarea la această olimpiadă este individuală. 
- Redactarea lucrării se face numai cu albastru; 

 
Olimpiada de chimie se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, a IX-a, a X-a, a 

XI-a şi a XII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă 
redusă, din învăţământul de stat şi cel particular. 

Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. 
Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei naţionale de 

chimie, valabil începând cu anul şcolar 2018-2019, a fost aprobat de către M.E.N cu nr. 
25105 din 22. 01. 2019.  

Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a 
olimpiadei de chimie şi este elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările ulterioare, denumită în 
continuare Metodologia-cadru. 

Criterii de calificare şi numărul de locuri pentru etapa judeţeană se face în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute care nu trebuie să fie mai mici de 50% din punctajul 
maxim acordat probei; 

- Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat şcolar judeţean (ISJ), se stabileşte în 
conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare. Astfel, fiecare inspectorat şcolar judeţean, respectiv, 
fiecare sector al municipiului Bucureşti primeşte câte un loc pentru fiecare an de studiu. 

Candidaţii care au obţinut punctaje egale la etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe 

locurile atribuite conform art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru, vor fi departajaţi 
utilizându-se următoarele criterii: 

1. punctajul mai mare obţinut la problema 4; 
2. punctajul mai mare obţinut la problema 3; 
3. punctajul mai mare obţinut la problema 2. 
În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se 

menţine egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj. 
Pentru participarea la etapa naţională a olimpiadei de chimie se atribuie locuri 

suplimentare, 43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute 
conform clasamentului naţional realizat după finalizarea etapei judeţene/a sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi după calificarea participanţilor pe locurile prevăzute la art. 15 alin. 
(3) din prezenta metodologie. 



 

- Candidaţii care au obţinut punctaje egale la etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi se află în situaţia calificării pe locurile suplimentare pentru etapa 
naţională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depăşeşte numărul de locuri 
suplimentare atribuite conform Metodologieicadru. 

- Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea mediilor obţinute la 
fiecare subiect din proba de concurs. 

- La etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti rezolvarea contestaţiilor se 
face de către subcomisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Comisiei 
judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de 
soluţionare a contestaţiilor, conform unei proceduri satbilite de Comisia naţională 
pentru coordonarea competiţiilor şcolare. 

- Contestaţiile se depun la cel mult o oră după afişarea rezultatelor. Soluţionarea 
contestaţiilor se realizează în aceeaşi zi.  

- Rezolvarea contestaţiilor se face conform prevederilor art. 40 şi ale art. 43 din 
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

- Nota finală este cea obţinută în urma contestaţiilor. 
- Rezultatele finale, după contestaţie se afişează, în aceeaşi zi, la avizierul unităţii 

şcolare, unde s-a desfăşurat etapa judeţeană a olimpiadei de chimie. 
 

 
 

Inspector şcolar cu atribuţii pentru disciplina Chimie, 
 Prof. dr. Irina DUMITRAŞCU 


