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Concursul interdisciplinar de fizică şi chimie ”Impuls Perpetuum” 
26 mai 2018 

Etapa judeţeană 
 
 
Concursul interdisciplinar de fizică şi chimie ”Impuls Perpetuum” se organizează 

pentru elevii de gimnaziu de la şcoli din mediul rural. 
Concursul interdisciplinar de fizică - chimie ”IMPULS PERPETUUM” se desfăşoară 

în conformitate cu prevederile Metodologiei – 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.  

Etapa judeţeană a Concursului interdisciplinar de fizică şi chimie ”Impuls 
Perpetuum” se va desfăşura în data de 26 mai 2018 la Şcoala Gimnazială ”Episcop Iacov 

Antonovici” Bârlad.  
În cadrul etapei judeţene elevii vor susţine câte o probă teoretică.  
Proba teoretică începe la ora 9,00 şi durează 3 ore din momentul primirii subiectelor 

de către toţi elevii.  
Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare.  
Fiecare subiect se va rezolva pe foaie tipizată separată.  
Evaluarea lucrărilor se va efectua pe subiecte, de către profesorii evaluatori, care fac 

parte din comisia de evaluare, în aceeaşi zi.  
Elevii vor fi în sala de concurs cel târziu la ora 8,30. Competiţia şcolară va începe la 

ora 9,00.  
Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.  
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. 

La 8,00 va avea loc instruirea profesorilor asistenţi, iar la ora 12,00 instruirea 
profesorilor evaluatori.  

Eventualele contestaţii, se depun pe discipline (chimie, fizică), pentru fiecare subiect 
la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al 
propriei evaluări.  

În urma rezolvării contestaţiei, punctajul iniţial al problemei poate fi mărit sau 
micşorat şi este definitiv.  

Rezultatele finale de după contestaţii se vor afişa, în aceeaşi zi la sediul Şcolii 
Generale „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad.  

Comisia de organizare şi evaluare a judeţului Vaslui, pentru etapa judeţeană a 
Concursului interdisciplinar de fizică şi chimie „IMPULS PERPETUUM”, a decis ca la etapa 
naţională a Concursului de Fizică şi Chimie ”Impuls Perpetuum” locurile repartizate de 
M.E.N., să fie distribuite în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat. 

În cazul egalităţii de punctaje, pentru teze aflate în situaţia calificării la etapa 
naţională, comisia judeţeană va stabili criteriile de departajare, printr-un proces-verbal, care 
va fi făcut public prin afişare la centrul de concurs înainte de desecretizarea tezelor. 
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CRITERII DE PREMIERE 

 
La etapa judeţeană a Concursului interdisicplinar „IMPULS PERPETUUM”, se vor 

acorda premii şi menţiuni, în funţie de punctajul ponderat.  
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 80%  Premiul I  
Mai mare sau egal cu 70% dar mai mic decât 80%  Premiul II  
Mai mare sau egal cu 60% dar mai mic decât 70%  Premiul III  
Mai mare sau egal cu 50% dar mai mic decât 60%  Menţiune  
 

Inspector şcolar pentru disciplina fizică,  
prof. dr. Irina DUMITRAŞCU 

 


