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În atenţia elevilor participanţi la 

Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului” 

 etapa judeţeană - 12.03.2022 

 
ANUNŢ 

 

 PRIVIND CRITERIILE DE SELECŢIE PENTRU ETAPA 

NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE 

PĂMÂNTULUI” 
Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului 

București 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. 

- La toate etapele, la fiecare probă teoretică sau experimentală, se acordă acelaşi număr de puncte, 

câte 25 pentru fiecare subiect, total 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. 

- Punctajul total al probei teoretice va rezulta din însumarea punctajelor la fiecare dintre cele 

patru discipline de concurs (fizică, chimie, biologie, geografie). 

- 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. 

 

 PRIVIND CONTESTAȚIILE ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI 

INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 
 

- Contestațiile se depun individual pe subiecte. Orice contestație se depune în scris si trebuie 

să aibă semnătura profesorului coordonator. Contestaţiile sunt admise în cazul în care diferenţa 

dintre punctajul iniţial la disciplina la care a depus contestație şi cel obţinut la contestaţii este mai 

mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice sau practice obținut la fiecare disciplină 

de concurs. Pentru lucrările la care punctajul inițial pe disciplină este mai mare de 23,75 puncte, se 

va admite orice diferență de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus. 

- Elevii care obțin punctaje totale egale și ocupă primele poziții în clasament vor fi 

departajați utilizându-se criteriul dificultăţii subiectelor care se aplică astfel:  

• Se calculează media aritmetică a punctajelor pe fiecare disciplină obţinute de toţi elevii 

participanţi. 

• Cele patru subiecte se ierarhizează în ordinea crescătoare a valorii mediei calculate, cel mai 

mic punctaj indicând subiectul cel mai dificil. Departajarea elevilor care au obţinut punctaje 

totale egale se va face astfel:  

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

•  În cazul menţinerii egalităţii se va lua în considerare punctajul obţinut la subiectul imediat 
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următor ca dificultate; 

 
 PRIVIND CRITERIILE DE PREMIERE LA ETAPA JUDEŢEANĂ A 

OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

 
- La etapa județeană se vor acorda premii și mențiuni elevilor participanți, în funcţie de punctajul ponderat 

obţinut de fiecare elev. Punctajul de referință se calculează, ca media punctajelor obținute de primii 3 elevi 

participanți, cu condiţia să fi obţinut un punctaj de cel puţin 50% din punctajul maxim posibil, conform 

baremului. Punctajul ponderat se calculează ca procent al punctajului obținut de acesta din punctajul de 

referinţă la clasa respectivă. 

 

 

 Premiul acordat   Punctajul ponderat 

Premiul I Mai mare sau egal cu 90% 

Premiul II Mai mare sau egal cu 80% și mai mic decât 90% 

Premiul III Mai mare sau egal cu 70% și mai mic decât 80% 

Mențiune Mai mare sau egal cu 60% și mai mic decât 70% 

 
Regula anterioară nu se aplică dacă punctajul obţinut de elevii participanţi este mai mic 

sau egal cu 50% din punctajul maxim. În acest caz NU se acordă premiul I sau II şi se poate 

acorda doar premiul III sau menţiuni. 

 

 

 

 

 

 
Comisia Județeană de organizare, evaluare și contestații a Olimpiadei Interdisciplinare 

”Științele Pământului”, 2022 

 

 

 

 


