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PRECIZĂRI PRIVIND 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE, A 

OLIMPIADEI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

ŞI A SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU, 

DISCIPLINA  GEOGRAFIE,  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 
 

 ■Metodologia organizării şi desfăşurării fazei judeţene/a municipiului Bucureşti a 

olimpiadei de geografie, a olimpiadei școlare interdisciplinare „Ştiinţele Pământului” și a 

Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale se axează pe prevederile 

art. 31-40 şi 43-46 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare 

(RODCȘ), aprobat prin O.M.E.C. nr. 3109/28.01.2002. 

 ■Numărul de locuri pentru etapa naţională se stabilește şi se repartizează pe judeţe/  

Municipiul Bucureşti în funcţie de numărul de elevi, de rezultatele obţinute la etapa 

județeană și la etapele naționale anterioare. 

 ■Având în vedere complexitatea conţinuturilor şi a competenţelor vizate de 

programele destinate olimpiadei de geografie şi olimpiadei școlare interdisciplinare 

„Ştiinţele Pământului”, subiectele pentru faza judeţeană/a Municipiului Bucureşti se 

elaborează/definitivează la nivelul unui grup de lucru, coordonat de M.E.C.T.S.prin 

inspectorii de specialitate şi se expediază prin poșta electronică la fiecare inspectorat 

şcolar, în ziua premergătoare competiţiei. 

 ■În cazul în care numărul de elevi, dintr-un județ, participanţi la faza națională, 

este mai mare de 10, aceştia vor fi însoţiţi de două cadre didactice. Atribuţiile cadrelor 

didactice însoțitoare sunt  consemnate la art. 17 din RODCȘ. 

 ■La olimpiada de geografie şi la olimpiada școlară interdisciplinară „Ştiinţele 

Pământului”, probele de concurs sunt scrise şi vizează:   

-pentru proba teoretică scrisă - cunoștințele dobândite de elevi la disciplina geografie, 

precum şi la disciplinele aferente olimpiadei „Știinţele Pământului”, studiate în anul 

şcolar, respectiv în anii de liceu;   
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- pentru proba practică scrisă- capacitatea de a observa, identifica şi citi, carta şi 

analiza/interpreta aspectele geografice de pe teren. 

 ■Evaluarea lucrărilor scrise la proba teoretică şi la proba practică se realizează pe 

subiecte, de câte un profesor desemnat pentru fiecare subiect la prima evaluare şi de alt 

profesor desemnat pentru acelaşi subiect la a doua evaluare. Inspectorul şcolar de 

specialitate va monitoriza şi asigura condiţiile corespunzătoare pentru buna desfăşurare a 

competiţiei, în conformitate cu prevederile art. 10-13 din RODCȘ. 

 ■Pentru etapa de rezolvare a contestațiilor, punctajul (nota) acordat (ă) inițial se 

modifică, prin creştere sau descreştere, numai dacă între nota iniţială şi nota acordată de 

comisia de contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50). Dacă diferenţa dintre 

cele două note este mai mică de 5 puncte (0,50), punctajul/nota iniţial(ă) rămâne 

neschimbat(ă), respectându-se, totodată, prevederile art. 43-46 din RODCȘ. 

           ■ Graficul olimpiadei de geografie, al olimpiadei interdisciplinare „Științele 

Pământului” și al sesiunii de comunicări științifice ale elevilor de liceu la disciplina 

geografie, este următorul: 

 Olimpiada de geografie: 

- etapa județeană  se desfășoară în ziua  de 19 martie 2011; 

     -etapa națională se desfășoară la  Timișoara, județul Timiș, în perioada 15-21 aprilie 

2011. 

 Olimpiada interdisciplinară „Științele Pământului”: 

           - etapa județeană se desfășoară în  data de 28. 05.2011; 

 -etapa națională se desfășoară la Bistrița, în perioada 26-30 iulie 2011. 

Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor de liceu la disciplina geografie: 

            -etapa județeană se desfășoară în luna mai 2011; 

 -etapa națională se desfășoară în perioada 7-8 iulie, la Miercurea Ciuc, județul 

Harghita.  

 ■După centralizarea punctajelor înregistrate în urma reevaluării, după contestaţii,  

la etapa județeană/ Municipiul București se vor înainta, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului și Sportului, Direcţia Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, fax 

021/3135547 sau 021/3112381 SITUAŢIA REZULTATELOR PARTICIPANŢILOR LA 

ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI: - până la 25.03.2011,  pentru  

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE; - până la 03.06.2011, pentru OLIMPIADA ȘCOLARĂ 

INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI”  până la 03.06.2011,  pentru  

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE. 

 Rezultatele vor fi transmise în conformitate cu rubricaţia anexată la adresele Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, ce privesc subiectele, organizarea şi 

participarea elevilor la competiţiile naţionale. 

 ■Pentru sesiunea de comunicări științifice, evaluarea comunicărilor prezentate la 

faza judeţeană/a Municipiului Bucureşti şi la faza naţională se realizează în baza 

baremului de criterii şi indicatori, ce fac obiectul unei fişe de evaluare, transmisă 

inspectorilor şcolari de specialitate în luna septembrie 2010. 
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 ■Pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la faza judeţeană/a Municipiului 

Bucureşti se vor aplica şi respecta prevederile art. 47-50 din RODCȘ. 

 ■Comisia Naţională, respectiv comisia judeţeană/ a Municipiului Bucureşti, 

hotărăsc limitele intervalelor de acordare a premiilor I, II, III, speciale şi a menţiunilor, în 

conformitate cu prevederile art. 47 din RODCȘ. 

 ■Comisia Naţională de Organizare şi Evaluare, precum şi comisiile judeţene/ a 

Municipiului Bucureşti,  pot hotărî, cu aprobarea preşedintelui, în scris,  acordarea de 

premii speciale în conformitate cu prevederile art. 48 din RODCȘ, pentru lucrările care se 

evidențiază prin  originalitate, limbaj elevat, informaţii actualizate şi analize/interpretări 

relevante pe fondul unor  reprezentări grafice şi cartografice sugestive şi expresive.  

 
DIRECTOR GENERAL, 

Liliana PREOTEASA 
                                              

INSPECTOR GENERAL, 

                                                          Doru DUMITRESCU 

   


