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                                                                                                    Nr. 771/05.02.2020 

 

Precizări privind oganizarea OLIMPIADEI DE FIZICĂ,  

etapa judeteană în anul școlar 2019-2020  
 

OLIMPIADA DE FIZICĂ - Etapa județeană va avea loc în ziua de sâmbătă, 15 februarie 2020, 

în intervalul orar 10,00 – 13,00 la Colegiul Național ”SILVANIA” Zalău cu subiecte unice, 

elaborate de către MEC, pentru clasele VI-XII.  

- Olimpiada de fizică se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS Nr. 

3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului specific 

privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică nr.24843/17.01.2019.  

Precizări pentru acestă etapă:  

- Limita materiei: conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei de fizică nr.24843/17.01.2019, anexa 1 – Programa pentru concursurile de fizică 

(Clasele a VIII-a – a XII) și Anexa 1 - Programa pentru concursurile de fizică pentru clasele a 

VI -a și a VII –a  modificată în urma aplicării programei noi la disciplina fizică (la clasa a 

VII-a începând din anul școlar 2019 -2020).  

 

Mod de organizare:  

- Olimpiada de Fizică – etapa județeană se va desfășura la:  

Colegiul Național ”SILVANIA” Zalău 
- Subiectele şi baremele de corectare, pentru clasele VI-XII vor fi asigurate de MEC.  

- Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți la ora 9.00.  

- Accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 9:30. Elevii au obligația să aibă actul de 

identitate/carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2019-2020. 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 se va desfășura între orele 10,00 – 13,00.  

- Profesorii evaluatori vor fi prezenți la centrul de concurs începând cu ora 13,00.  

- Afişarea rezultatelor inițiale se va face în acelaşi timp la toate clasele, în interval de 

maximum 6 ore de la finalizarea evaluării la proba respectivă.  

- Se admite depunerea de contestaţii la etapa judeţeană. Contestaţia se face prin cerere scrisă 

depusă la secretariatul şcolii în care s-a desfăşurat etapa judeţeană, în data de 17 februarie 

2020, între orele 12,00 – 15,00. Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul 

consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. 

Contestaţiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul centrului de 

concurs. Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot 

depune contestaţii decât pentru propria lucrare.  

- Rezultatele finale, după contestații vor fi afișate marți, 18 februarie 2020, ora 16,00. 

- Premiile și mențiunile vor fi acordate în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și 

completările ulterioare.  

- Se califică la etapa națională a olimpiadei elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 

50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă. In conformitate 

cu  Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin 
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Ordinul MEN nr. 4203/2018, cu modificările și completările ulterioare se atribuie pentru 

etapa națională căte 1 loc pe clasă. 

- Transportul elevilor trebuie să respecte regulamentul  în vigoare. 

Art.24  În funcție de numărul elevilor participanți care susțin olimpiada în altă localitate decât cea în 

care domiciliază, aceștia vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, conform 

reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoțitor își asumă 

responsabilitatea supravegherii și îndrumării corespunzătoare a elevilor și răspunde pentru orice 

incident apărut și negestionat corespunzător. 

- Elevii aparținând minorităților naționale trebuie să solicite traducerea subiectelor în limba 

lor maternă, în scris, conducerii unității școlare din care fac parte.  

Art.41  Elevii aparținând minorităților naționale, care au studiat disciplina/modulele de concurs în 

limba maternă, pot solicita traducerea subiectelor în limba lor maternă, primind subiectele atât în 

limba română, cât și în limba maternă, și pot redacta lucrarea în limba lor maternă. Elevii care 

solicită traducerea subiectelor în limba maternă trebuie să se adreseze, în scris, conducerii unității 

școlare din care fac parte, iar aceasta să înainteze lista cu necesarul traducerilor Comisiei județene/ a 

sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor/ 

Comisiei centrale a olimpiadei naționale, cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării probei de 

concurs. 

 

 

Inspector școlar general,                                                                                   Inspector școlar, 

prof. Pop Maria                                                    prof. Chiș Dana 
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