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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ  ,,ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 
ETAPA JUDEŢEANĂ 
29 februarie 2020 

 

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

conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru, aprobată cu OM  nr. 3035/2012, cu modificările și 

completările ulterioare şi a Regulamentului specific privind desfăşurarea Olimpiadei ,,Ştiinţele 

Pământului”, sâmbătă, 29 februarie 2020, la Colegiul ,,Nicolae Titulescu”  Braşov, între orele 10,00 – 

13,00. 

PROGRAMUL OLIMPIADEI:   

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

▪ 9.15 - 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 Colegiului ,,Nicolae Titulescu”  Braşov,                      

luni, 02. 03. 2020, între orele 8,00-12,00. 

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 contestaţii sunt definitive, după 

validarea de către preşedinții executivi ai Comisiei judeţene a OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE 

PĂMÂNTULUI".  

În atenţia elevilor participanţi 
 

CRITERIILE DE SELECŢIE A ELEVILOR PENTRU ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI 

INTERDISCIPLINARE „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI" 

 

 La etapa naţională a OLIMPIADEI NAȚIONALE INTERDISCIPLINARE „ȘTIINȚELE 

PĂMÂNTULUI" – 2020 se atribuie din oficiu două locuri județului Brașov și respectiv, 23 

locuri suplimentare la nivel național, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 

conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene.  



 

                           

 

Şirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Braşov                      www.isjbrasov.ro  

Tel: +40-268-415104                         info@isjbrasov.ro 

Fax: +40-268-475621 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 În conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe 

locurile suplimentare elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul 

maxim acordat rezolvării subiectelor, conform baremului.  

 Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care 

conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de 

locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii. 

 

 

 

 

                                                                                         Inspectori şcolari, 
                                               Prof. Maria CARP  
         Prof. Sansebeş Eugen 
         Prof. dr. Şandor Ciprian Gabriel 
 

 


