
 

PROCEDURĂ  
de organizare şi desfăşurare a  

OLIMPIADEI DE ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI 
ETAPA JUDEŢEANĂ 

 
Etapa judeţeană a olimpiadei de ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI se va desfăşura la 

LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIŢĂ” VASLUI, în data de 29 februarie 2020, 
conform Adresei MEC nr. 26.815 din 21.02.2020, între orele 10.00 – 13.00.  

- Elevii vor fi prezenţi în sală până cel târziu la ora 9.15. 
- Durata probei scrise va fi de 3 ore.  
- Proba teoretică conţine 4 subiecte. 
- Răspunsurile/ rezolvările pentru fiecare problemă vor fi redactate pe foi tipizate 

separate, semnate şi secretizate individual. 
- Punctajul maxim obţinut este de 100 puncte, câte 25 pentru fiecare disciplină (fizică, 

chimie, biologie şi geografie).  
- Participarea la această olimpiadă este individuală. 
- Subcomisia de organizare şi desfăşurare este convocată pentru orele 7,00. 
- 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.  

- Profesorii asistenţi vor fi, în sediul Liceului Teoretic ”Emil Racoviţă” Vaslui, la 
ora 9,00. 

- Profesorii de fizică, chimie, biologie şi geografie care participă la evaluarea 
lucrărilor scrise vor fi prezenţi, la orele 12,45, în unitatea de învăţămât. 

- În aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele competiţiei şcolare. 
- În aceeaşi zi, se vor rezolva şi eventualele contestaţii, rezultatul final, după contestaţii, 

se va afişa la avizierul Liceului Teoretic ”Emil Racoviţă” Vaslui.  
- Se admit contestaţii în interval de o oră din momentul afişării rezultatelor 

intermediare, care se vor face prin Cerere scrisă depusă la secretariatul comisiei 
judeţene. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele numeşte o subcomisie, 
alcătuită din 2 profesori evaluatori, alţii decât cei care au evaluat iniţial sau care nu  

sunt profesori la clasă.  

- Contestaţiile se fac separat, pentru fiecare subiect/ disciplină. Cererea de 
contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot depune 
contestaţii decât pentru propria lucrare.  
 
Criteriile de calificare şi stabilire a numărului de locuri pentru etapa naţională 

se fac în baza ierarhiei rezultate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute care nu 
trebuie să fie mai mici de 50% din punctajul maxim acordat probei/ rezolvării subiectelor la 
această etapă. 
- Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat şcolar judeţean (ISJ), se stabileşte în 
conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 

şcolare, aprobată prin OM nr. 3035/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, 
fiecare inspectorat şcolar judeţean, respectiv, fiecare sector al municipiului Bucureşti  
primeşte câte două locuri din oficiu şi 23 de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare 

a punctajelor obţinute conform clasamentului naţional realizat după finalizarea etapei 
judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi după calificarea participanţilor pe locurile 
din oficiu. 
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- Calificarea elevilor la etapa imediat superioară a olimpiadei de ŞTIINŢELE 
PĂMÂNTULUI se face prin sistem competiţional, având ca unic criteriu de calificare 
ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obţinut de elevi la etapa 
corespunzătoare a olimpiadei.  

- La etapa judeţeană a olimpiadei de Ştiinţele Pământului se vor acorda premii şi 
menţiuni elevilor participanţi, 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. 

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 

 
Vicepreşedinte al Comisiei de organizare a Olimpiadei de Ştiinţele Pământului 

Inspector şcolar cu atribuţii pentru disciplina biologie, 
Prof. Simona ŢARĂLUNGĂ 


