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        MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 
OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ  ,,ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

ETAPA JUDEŢEANĂ 
27 martie 2022 

 

 OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ  ,,ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI”,  etapa judeţeană,  se  

desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru, aprobată OMECTS nr. 

3035/2012, cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului specific privind 

desfăşurarea Olimpiadei Interdisciplinare ,,Ştiinţele Pământului”, duminică, 27 februarie 2022, la 

Centrul de Excelență Braşov, între orele 10,00 – 13,00. 

PROGRAMUL OLIMPIADEI:   

▪ 8,30 - 9,00, instruirea profesorilor supraveghetori/asistenţi 

▪ 9.00 - 9,30, intrarea elevilor în sălile de clasă 

▪ 10.00 - distribuirea subiectelor 

▪ 10.00 - 13.00 timp de lucru 

▪ 13.30 – 18.30, evaluarea lucrărilor 

▪ 19.00 afişarea rezultatelor 

▪  Eventualele CONTESTAŢII se depun la Secretariatul Centrului de Excelență  Braşov, luni,                    

28. 03. 2022, între orele 10,00-14,00. 

Fiecare participant va avea asupra lui carnetul de elev vizat la zi/cartea de identitate, pix/stilou 

cu pastă/cerneală  albstră și calculator neprogramabil. 

Elevii participanţi vor susţine  proba teoretică de 3 ore. 

 

CONTESTAŢIILE 

 

  Rezolvarea eventualelor contestaţii se va face prin reevaluarea lucrărilor 

(subiecte/disciplină/lucrare) primite, conform baremelor afişate. Deciziile Comisiei judeţene de 

soluționare a contestaţiilor sunt definitive, după validarea de către preşedinții executivi ai Comisiei 

judeţene de organizare, evaluare și de soluționarea contestațiilor a OLIMPIADEI 

INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI" – 2022.  
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        MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 
În atenţia elevilor participanţi! 

 

CRITERIILE DE SELECŢIE A ELEVILOR PENTRU ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI 

INTERDISCIPLINARE „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI" 

 

La etapa naţională a OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI" – 2022 se califică 

din fiecare judeţ patru elevi indiferent de nivelul clasei (IX -XII), numai dacă aceștia au obţinut cel 

puţin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană, în ordine 

descrescătoare a punctajului total.  

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării pentru 

etapa naţională a olimpiadei vor fi departajaţi pe baza criteriilor: 

• în funcţie de punctajul obţinut la subiectul (disciplina) cel mai dificil;  

• în cazul menţinerii egalităţii se va lua în considerare punctajul obţinut la subiectul 

(disciplina) imediat următor ca dificultate. 

Componenţa lotului judeţului Braşov pentru etapa naţională a olimpiadei se va realiza după 

stabilirea clasamentului final. 

 

PREMIEREA ELEVILOR  

La etapa județeană a olimpiadei, la care participarea elevilor este individuală, se atribuie de regulă 

3 premii, un premiu I, un premiu II și un premiu III și un număr de mențiuni reprezentând 

maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul 

unui număr fracționar (punctaj minim 50% din punctajul maxim). În cazul în care elevii au punctaje 

egale, comisia poate decide acordarea aceluiași premiu. 

Comisia judeţeană de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor - Olimpiada „Științele 

Pământului” – 2022 

 

                                                                                         Inspectori şcolari, 
         Prof. Buzulescu Dana 
                                              Prof. Carp Maria  
         Prof. dr. Şandor Ciprian Gabriel 
 

 


