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      Nr.  1512/07.03.2022 
                                                                                  Aprobată în CA al IȘJ Brașov din  03.2022   

 

 

 

 

1.  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale 

 

 Elemente  

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia  Data  Semnătura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Carp Maria 

 

Inspector școlar pentru 

Chimie și Biologie 

  07 .03.2022  

1.2. Verificat  Savin Nicolae 

 

Inspector școlar 

general adjunct 

  07.03.2022  

1.3. Aprobat  Tripșa Ovidiu 

Florin  

Inspector școlar 

general 

  07 .03.2022  

 

2. Cuprins 

 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

1 

2. Cuprins 1 

3. Scopul procedurii operaţionale 2 

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2 

5. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 3 

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 

4 



Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brașov  

Compartimentul  Curriculum 

și Inspecție Școlară 

 

Procedura operaţională  

privind organizarea și   

desfășurarea concursurilor și 

olimpiadelor școlare de Chimie 

la nivelul județului Brașov, în 

anul școlar 2021-2022 

 

Ediţia  I 

Număr de exemplare: 2 

Nr. anexe: 1 

Nr. pagini: 14 

 

COD P0- ISGA_IC_MS-nr. 3  

Revizia:   0 

Număr de exemplare:  - 

Exemplar nr. - 

 

P0                                                                                            Ediţia 1 2 

7. Descrierea procedurii operaţionale 5 

8. Responsabilităţi 12 

9. Formular de evidenţă a modificărilor 12 

10. Formular analiză procedură 13 

11. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

13 

12. Anexa 1 14 

 

3. Scopul procedurii operaționale 

 

Prezenta procedură descrie etapele și modalitatea de desfășurare a etapelor care trebuie parcurse 

de către elevii participanți la concursurile și olimpiadele școlare de Chimie, etapa județeană, de 

către profesorii îndrumători ai acestora și membrii comisiilor locale și județene. Olimpiada de 

chimie are ca obiective stimularea și dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, 

cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. 
 

4. Domeniul de aplicare 

 

Această procedură se aplică pentru organizarea și desfășurarea etapei locale și județene a 

concursurilor și olimpiadelor școlare pentru disciplina Chimie, de către fiecare unitate școlară cu elevi 

participanți și profesorii îndrumători ai acestora și membrii comisiilor locale și județene. 

Directorul unității de învățământ și membrii comisiilor locale și județene de organizare și 

desfășurare răspund de corectitudinea organizării și desfășurării concursurilor și olimpiadelor școlare, 

etapa locală și județeană. 

Responsabilii comisiilor metodice/disciplină din unitățile de învățământ unde se susține etapa 

locală/județeană vor conduce comisia de evaluare a lucrărilor. Rezultatele după soluționarea 

contestațiilor, respectiv elevii calificați la etapa următoare, se vor transmite inspectorului școlar pentru 

disciplinele chimie și biologie din cadrul I.S.J. Brașov.  

           Prezenta procedură vine în completarea actelor normative care reglementează organizarea și 

desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare - etapa locală și județeană. Procedura operațională 

precizează demersurile pe care trebuie să le parcurgă:  

- Consiliul Consultativ al disciplinei la care se organizează etapa locală și județeană în cadrul 

olimpiadelor școlare  de Chimie;  

- responsabilii comisiilor metodice pentru disciplina respectivă; 

- profesorii îndrumători/coordonatori;  

- elevii calificați și părinții acestora.  
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  5. Documente de referinţă 

 

• Legea nr.1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

• Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la OMECTS nr. 

3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr.4203/2018 și 

OMEN nr.3015/2019, OME nr. 3123/09.02.2022 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 

3035/2012 numită în continuare, Metodologie - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare; 

• REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE CHIMIE 

în anul școlar 2021-2022; 

• OME 3066/27.01.2022 – pentru modificarea OME nr. 5992/2021 privind aprobarea listei 

competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în 

anul școlar 2021-2022; 

• Adresa ME nr. 25.810/21.02.2022 – Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la 

care participă elevii români, în anul școlar 2021-2022; 

• Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare, în anul 

școlar 2020-2021, înregistrată la Centrul Național de Evaluare și Examinare 

• Ordinul comun emis de ME și MS nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS–CoV-2, modificat și completat prin OM 

E/OMS nr. 3030/82/14.01.2022  

 

6. Definiții și abrevieri ale termenilor  utilizați în procedura operațională  

 

6.1 Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau dacă este  cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura  Prezentarea, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 

de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii 

atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor  

2. PS 

Procedura de sistem 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară 

la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităţii  

3. Compartiment Direcţie generală/ direcţie/serviciu/birou  

4. Şeful 

compartimentului 

Inspector şcolar/şef serviciu  



Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brașov  

Compartimentul  Curriculum 

și Inspecție Școlară 

 

Procedura operaţională  

privind organizarea și   

desfășurarea concursurilor și 

olimpiadelor școlare de Chimie 

la nivelul județului Brașov, în 

anul școlar 2021-2022 

 

Ediţia  I 

Număr de exemplare: 2 

Nr. anexe: 1 

Nr. pagini: 14 

 

COD P0- ISGA_IC_MS-nr. 3  

Revizia:   0 

Număr de exemplare:  - 

Exemplar nr. - 

 

P0                                                                                            Ediţia 1 4 

5. PO 

Procedura 

Operaţională 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară 

la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii  

6. Ediţie a unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată 

7. Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea , 

după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate  

 

 

6.2 Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS Procedura de sistem 

2. PO Procedura operationala 

3. E Elaborare 

4. V Verificare 

5. A Aprobare 

6. Ap Aplicare 

7. Ah Arhivare 

8 MEC/ME Ministerul Educaţiei și Cercetării/Ministerul Educației 

9. ISJ BV Inspectoratul Şcolar Judeţean Brașov 

10. CA Consiliul de Administraţie 

11. ROFUIP Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor din 

Învăţământul Preuniversitar 

12. IS Inspector școlar pentru chimie și biologie 

13. C.P. Consiliul Profesoral 

14. COESC Comisie organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 

15. Comisie SCIM Comisia pentru monitorizare,coordonare si indrumare 

metodologică a implementarii si/sau dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial 

16. IȘG Inspector Şcolar General 

17. IȘGA Inspector Şcolar General Adjunct 

 

Procedura -  Document intern care reglementează etapele în cadrul cărora operațională se 

desfășoară activitați specifice unui proces  
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Centrul - Unitatea de învățământ desemnată în vederea organizării și desfășurării probelor de 

concurs.  

Coordonatorul -  Inspector școlar/membru Consiliu Consultativ pe disciplină/centrul de 

concurs/profesor metodist/profesor delegat pentru monitorizarea organizării/organizare și 

desfășurare a  probelor de concurs în cadrul etapei locale/județene.  

 

7. Descrierea procedurii operaționale 

 

 Concursuri și olimpiade școlare  

Concursurile și olimpiadele în învățământul preuniversitar reprezintă o activitate de evaluare generală a 

performanțelor diferitelor categorii de elevi din unitățile de învățământ. 

Această procedură operațională se aplică pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și 

concursurilor școlare de Chimie, Științele Pământului, Științe pentru Juniori. 

7.1 Descrierea activităților 
 

Activităţi / Etape Răspunde Mod   de desfăşurare / Termene Riscuri 

semnificative 

Întocmirea graficului 

concursurilor și 

olimpiadelor şcolare 

pe anul școlar în curs 

Inspectorul 

Şcolar 

General 

Adjunct 

Inspector 

şcolar pentru   

Chimie 

- Se  stabilesc criteriile în baza cărora se 

organizează concursurile școlare pe 

discipline, 

- Se stabilesc unităţile  şcolare ce vor 

organiza faza locala/ județeană a 

olimpiadelor/ concursurilor școlare; 

 

 

Grafic de 

concursuri 

încărcat  

Menţionarea 

eronată a 

datelor 

calendaristice 

Selecția și înscrierea 

la nivelul unității de 

învățământ a 

participanților 

Profesori 

coordonatori 

07-12.03.2022  

Transmiterea listei cu 

elevii participanți 

către IȘJ Brașov 

Profesori 

coordonatori 

15.03.2022  

Elaborarea deciziilor 

pentru membrii 

COESC 

Inspector 

școlar 

12.03.2022  

Accesarea 

subiectelor transmise 

de ME și 

multiplicarea 

 C.O.E.  
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acestora, conform 

procedurilor 

specifice privind 

transferul/prelucrarea 

arhivelor de subiecte 

Accesul elevilor 

participanți în centrul 

de concurs   

20.03.2022, 

până în ora 

9,00 

Inspector școlar 

C.O.E. 

 

Desfășurarea 

concursului 

Orele   9,30-

12.30 

Inspector școlar 

C.O.E. 

 

Afișarea subiectelor 

și a baremelor pe 

site-ul IȘJ Brașov: 

www.isjbv.ro și pe 

site-ul centrului de 

concurs: 

www.moisilbrasov.ro  

20.03.2022 

După ora 

12,30 

Inspector școlar 

C.O.E. 

 

Evaluarea lucrărilor  13,00 – 19,00 Inspector școlar 

C.O.E. 

 

Afișarea rezultatelor 

inițiale la avizierul 

centrului de concurs 

După ora 

20,00 

Inspector școlar 

C.O.E. 

 

Depunerea 

contestațiilor la 

secretariatul 

centrului de concurs 

21.03.2022, 

între orele 

10,00-14,00 

Inspector școlar 

C.O.E.S.C. 

 

Soluționarea 

contestațiilor  

21.03.2022, 

începând cu 

ora 15,00 

Inspector școlar 

C.E.S.C. 

 

Afișarea rezultatelor 

finale 

22.03.2022 Inspector școlar 

C.O.E.S.C. 

 

Transmiterea listei cu 

elevii calificați la 

etapa națională 

 Inspector școlar 

 

 

 

 

Prezentare generală  

1. Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Chimie în anul şcolar 2021-2022 se face în 

conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 

http://www.isjbv.ro/
http://www.moisilbrasov.ro/
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şcolare, Anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

numită în continuare Metodologie-cadru, cu prevederile OME nr. 3123/09.02.2022 pentru 

modificarea și completarea Anexei nr. 1 a O.M.E..CT.S. nr. 3035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, cu cele ale 

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 

școlare și extrașcolare, precum și cu prevederile prezentului Regulament.  

2. La olimpiada de Chimie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, 

indiferent de forma de învățământ.  

3. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. 

4. Probele de concurs se vor desfăşura pentru clasele: VIII-XII.  

5. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul 

clasei lor. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi nici 

invers. Elevii din ciclul liceal pot participa la olimpiada de chimie la anul de studii în curs, de la 

etapa pe şcoală până la etapa internaţională inclusiv, chiar dacă, în conformitate cu planurile - 

cadru de învăţământ, nu studiază biologia în acel an şcolar sau studiază după programa pentru 

Ştiinţe.    

 6. La etapa locală (în cazul în care se organizează) și la etapa județeană se susține doar proba 

teoretică. Durata probei teoretice este de 3 (trei) ore. 

  

Selecţia elevilor 

 1. Pentru etapa pe şcoală, data desfășurării este stabilită, după caz, la nivelul unității școlare. 

Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de profesorul/profesorii de 

chimie din fiecare unitate școlară. 

 2. Pentru etapa locală, data desfășurării este stabilită de inspectorul școlar pentru disciplina 

chimie din cadrul I.Ș.J. Brașov, în conformitate cu prevederile OME nr. 3123/09.02.2022, în 

anul școlar 2021-2022, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și în cazul în care 

numărul de unități de învățământ/elevii care pot participa este mic, inspectoratele școlare pot 

decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale olimpiadei naționale de biologie, 

organizând direct etapa județeană. Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei judeţene de 

organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor elaborează, după caz, criterii de calificare 

și stabilește numărul de locuri pentru etapa locală pe care le comunică elevilor, inclusiv prin 

afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acestei etape 

a olimpiadei, dacă este cazul. 

 3. Pentru etapa judeţeană a olimpiadei, data desfășurării este> 20 martie 2022. Subcomisia de 

organizare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 

elaborează criterii de calificare și stabilește numărul de locuri pentru etapa județeană pe care le 

comunică elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile 

înainte de desfășurarea acestei etape. La etapele locală și județeană modul de acordare a 

premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale olimpiadei, în baza ierarhiei rezultate în 
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ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, care nu trebuie să fie mai mici de 50% din 

punctajul maxim acordat probei. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar Regulament 

specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de chimie - valabil pentru anul școlar 2021-

2022. 

4. Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului 

București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai 

dacă aceștia au obţinut cel puţin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la 

etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ), respectiv 

fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 

(3) din Metodologia-cadru cu modificările și completările ulterioare. Astfel, fiecare inspectorat 

școlar județean, respectiv, fiecare  sector al municipiului București primește câte un loc pentru 

fiecare an de studiu. De corectitudinea stabilirii ierarhiei elevilor calificați la etapa națională 

răspunde Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor. Candidații 

care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București şi se află 

în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei vor fi departajaţi pe baza unor criterii 

stabilite de Comisia judeţeană de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor pe care 

le comunică elevilor, prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar și la avizierul unității școlare-

gazda olimpiadei, înainte de desfășurarea probei de concurs.  

5. În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, în anul școlar 2021-2022 nu se atribuie 

locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. Pentru etapa județeană și etapa 

națională a olimpiadei de biologie, programele pentru olimpiadă și limitele de încadrare ale 

materiei sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul Regulament. 

 

Structura subiectelor de concurs și elaborarea 

 Subiectele și bareleme de corectare pentru clasele VIII-XII vor fi asigurate de ME. Solicitările 

privind traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale vor fi transmise către IȘJ 

Brașov până în data de 14 martie 2022  

Organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de Chimie, în anul şcolar 2021-2022, se realizează 

fizic în data de 20 martie 2022 în centrul de concurs Colegiul Național de Informatică „Gr. 

Moisil” Brașov. În situația în care  evoluția pandemiei de COVID-19 nu permite organizarea 

olimpiadei în format fizic, organizarea și desfășurarea olimpiadei se vor realiza on-line/digital, 

în conformitate cu prevederile punctului 29 al OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și 

completarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare. 

Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți în centrul de concurs la ora 8,00. 

Accesul elevilor în săli va fi permis până în ora 9,00. Elevii au obligația să aibă actul de 

identitate/carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2021-2022. Este interzis accesul 
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elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, caiete, tabele 

periodice, telefoane mobile, alte surse de transmitere la distanță, etc. Este permisă 

utilizarea calculatoarelor neprogramabile. 

Concursul se va desfășura între orele 9,30-12,30.  

Organizarea comisiilor 

Pentru etapele județeană și națională ale olimpiadei, componența comisiilor și atribuțiile care revin 

membrilor acestora sunt stabilite conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor şcolare și ale prezentului regulament. De organizarea și desfășurarea etapei 

locale a olimpiadei răspunde inspectoratul școlar județean prin Comisia județeană de organizare, 

evaluare și de soluționare a contestațiilor. 

       Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare 

a contestațiilor elaborează criterii de calificare și stabilește numărul de locuri pentru etapa județeană 

pe care le comunică elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile 

înainte de desfășurarea acestei etape. 

         La etapele locală și județeană modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor 

etape ale olimpiadei în baza ierarhiei rezultate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute care nu 

trebuie să fie mai mici de 50% din punctajul maxim acordat probei.   

7.1. Centralizarea datelor elevilor calificați la etapa locală/județeană 

            7.1.1. Responsabilii comisiilor metodice din toate unitățile de învățământ din judetul Brașov, 

care au elevi calificați la faza locală, transmit inspectorului școlar pentru disciplina la care se susține 

concursul/ olimpiada școlară, conform calendarului specific fiecărei competiții, tabelul centralizator cu 

elevii calificati, potrivit Anexei 1. 

            7.1.2. Tabelul centralizator cu elevii calificati va fi anunțat la nivelul fiecărei unități de 

învățământ, după ce a fost prezentat tuturor elevilor calificați, a căror informare cu privire la acest fapt 

va fi consemnată prin semnătura acestora, regăsită în centralizatorul mai sus amintit. 

            7.1.3. Inspectorul pentru disciplina la care se sustine concursul/olimpiada școlară transferă 

persoanei de contact, din fiecare centru de organizare și desfășurare a probelor, baza de date 

corespunzatoare, conform sectorizării unităților de învățământ din județ, pentru fiecare centru.  

            7.1.4. Coordonatorul centrului de organizare și desfășurare a etapei locale/ județene, sprijinit de 

membrii comisiei prelucrează datele și realizează distribuirea elevilor în sălile de concurs, în ordine 

alfabetică, fiind responsabil cu afișarea listelor corespunzatoare atât pe ușa fiecărei săli, cat și la 

avizierul școlii ( centrul de desfășurare a probelor). 

            7.1.5. Vor fi înscriși în concurs doar elevii care se regăsesc în listele transmise, conform 

termenelor stabilite, de către responsabilii comisiilor metodice din unitățile de învățământ care au avut 

elevi calificati. Elevii calificați la etapa județeană se vor putea prezenta la centrul desemnat pentru 

susținerea probei de Chimie în data de 20 martie, la ora 9.00, la Colegiul Național de Informatică „Gr. 

Moisil” Brașov. 
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            7.2. Preluarea și multiplicarea subiectelor  

  7.2.1. Persoana de contact din fiecare centru de concurs este responsabilă pentru activitatea de 

preluare de subiecte. Aceasta primește subiectele în format electronic, în funcție de intervalul orar, 

după cum urmează: a) 7:30-8:00. 

  7.2.2. Persoana de contact listează și predă fișierele coordonatorul centrului respectiv.       

  7.2.3. Multiplicarea subiectelor se va realiza într-o încăpere securizată, în număr egal cu elevii 

înscriși. Persoanele implicate în acest proces (coordonatorul centrului și persoana de contact) vor 

semna un angajament privind confidențialitatea datelor și vor distribui în plicurile de concurs subiectele 

elevilor participanți, corespunzător numărului de elevi din fiecare sală. 

 7.2.4. Comisia constituită pentru organizarea etapei locale/ județene stabilește soluția de rezervă, pe 

care o transmite coordonatorului centrului respectiv, și va lua toate  măsurile ce se impun pentru o bună 

desfășurare a competiției. Soluția de rezervă pentru multiplicarea subiectelor constă în identificarea 

unei alte unități de învățământ din zona respectivă, ce dispune de toate resursele necesare.  

     7.3. Desfășurarea concursului / olimpiadei  

7.3.1. Comisia pentru etapa locală/ județeană, alături de coordonatorul centrului va asigura profesorii 

supraveghetori, pentru fiecare sală de examen. Coordonatorul va fi responsabil cu instruirea 

profesorilor supraveghetori, proces care se va desfășura înainte de accesul acestora în sălile de concurs. 

Profesorii supraveghetori vor completa o declarație pe proprie răspundere privind faptul ca nu au 

specializarea la care se sustine proba și o declarație prin care să ateste că nu au rude sau afini până la 

gradul IV inclusiv.  

7.3.2. Accesul elevilor în săli va fi permis în intervalul orar: 8:30 - 9:00. Profesorii asistenți vor verifica 

identitatea elevilor și vor efectua instructajul, conform Art. 42, 43 și 44 din O.M. 3035/2012 acestora, 

pe baza unui proces-verbal. 

 7.3.3. Coordonatorul centrului însoțit de un membru al comisiei va înmâna profesorilor asistenți din 

fiecare sală plicul cu subiectele, sigilat, care va fi deschis la ora corespunzatoare. 

 7.3.4. Elevii nu vor putea părăsi sala în primele 60 de minute, de la începerea probei și vor rămâne 

minim 3 elevi până la predarea ultimei lucrări. Elevii vor putea să păstreze foaia cu subiecte, doar dacă 

părăsesc sala după cele 3 ore.  

7.3.5. Dupa finalizarea probei, elevii vor preda profesorilor asistenți lucrările pe bază de semnătură. 

Profesorii asistenți vor preda pe bază de proces-verbal persoanei desemnate lucrările, procesul verbal 

de predare-primire și declarațiile. 

 7.3.6. Lucrarile se vor așeza pe clase/an de studiu și secțiuni, se vor pune în plicuri. Plicurile,  

împreună cu procesele verbale de predare-primire vor fi transmise de coordonator însoțit de un membru 

al comisiei către comisia de evaluare. 

7.3.7. Transferul lucrărilor se va face în cel mai scurt timp și în condiții de maximă siguranță. 

Persoanele delegate sunt responsabile de integritatea plicurilor cu lucrări.  

7.3.8. La comisia de evaluare, inspectorul școlar/președintele comisiei va primi procesul-verbal, 

plicurile și va consemna ora sosirii. Plicurile se vor desigila în prezența întregii comisii, iar lucrările vor 

fi așezate pe clase și, acolo unde este cazul, pe secțiuni și pe subiecte. Acestea vor fi verificate și 
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semnate de primire, de președintele comisiei și vicepreședinte. Evaluarea lucrărilor elevilor se va 

realiza, cu şablon de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi 

a doi elevi-concurenţi ca martori, care vor semna.                                                                                             

7.3.9. Borderourile vor fi semnate și predate împreună cu lucrările comisiei de organizare. 

7.3.10. Evaluarea lucrărilor se va face în mod obiectiv, respectând programa specifică a fiecarei 

discipline și reglementărilor în vigoare. 

 7.3.11. Profesorii evaluatori nu vor discuta despre conținutul și eventuala proveniență a lucrărilor 

evaluate cu alte persoane, nici în timpul desfășurării concursului/olimpiadei și nici dupa aceasta. Toți 

cei implicați au obligația păstrării secretului cu privire la lucrările evaluate și identitatea evaluatorilor, 

conform declarației depuse la comisie.  

7.3.12. După finalizarea evaluării și predării lucrărilor, punctajul obținut în urma evaluării va fi afișat 

anonimizat, conform legislației, la avizierul centrului de evaluare pentru elevii calificați la etapa 

națională și pentru toți participanții. De asemenea, aceste rezultatele se vor afișa și în mediul online. 

 

7.4. Contestațiile  

7.4.1. La toate lucrările scrise ale etapelor olimpiadei de chimie concurenții pot depune contestații, în 

termenul prevăzut în programul de desfășurare a olimpiadei. Având în vedere prevederile art. 42 

coroborat cu art. 38 alin. (2), art. 40 alin. (4) și art. 43 alin. (5) cu privire la specificul subiectelor și al 

evaluării în cadrul olimpiadelor de chimie, rezolvarea contestaţiilor se va face, local, prin reevaluarea 

lucrărilor primite, conform baremelor afişate, în cadrul subcomisiilor de soluționare a contestațiilor, 

stabilite pe ani de studiu. Rezultatele activității subcomisiilor de soluționare a contestațiilor sunt 

validate de către vicepreședinte și sunt consemnate într-un proces–verbal, semnat de toți membrii 

acesteia. Aceste rezultate sunt aduse la cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la avizier/site-ul 

olimpiadei de către subcomisia de organizare. Deciziile subcomisiilor de soluționare a contestațiilor 

sunt definitive. 

Premierea 

La etapa județeană a olimpiadei, la care participarea elevilor este individuală, se atribuie pentru fiecare 

an de studiu, 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. 

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului 

București şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite 

conform art. 15 alin. 3) vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine, următoarele criterii: 

a. punctajul mai mare obţinut la Subiectul al IV-lea;  

b. punctajul mai mare obținut la Subiectul al III-lea;  

c. punctajul mai mare obținut la Subiectul al II-lea.  

În cazul în care, după aplicarea criteriilor enumerate mai sus, elevii cu punctaje egale nu se pot 

departaja, comisia poate decide acordarea aceluiași premiu. 
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8. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

Crt. 

Compartimentul 

(postul)/actiunea 

(operatiunea) 

I II III IV V 

1 Curriculum și 

inspecție 

școlară/Management 

E     

2 Inspector școlar 

general adjunct - 

Președinte comisie 

SCIM 

 V    

3 Inspector școlar 

general  

  A   

 

4 IȘJ Brașov/Unităţi 

de învățământ 

   Ap.  

5 Secretar – arhivar     Ah. 

 

 

9.Formular de evidenţă a modificărilor 

 

Ediţia sau după 

caz, revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplică 

prevederile ediţiei 

sau 

reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia I - - 04.03.2022 
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10. Formular analiză procedură 

Nr.  

crt. 
Compart. 

Nume și 

prenume 

conducător 

compart. 

Înlocuitor 

de drept  

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnă 

tura 
Data Obs 

Semnă 

tura 
Data 

1 Conducere  Prof. Tripșa 

Ovidiu Florin 

-  07.03.2022    

3 Curriculum 

și inspecție 

școlară 

Prof. Savin 

Nicolae 

-  07.03.2022    

4 Juridic  Cons. juridic 

Deliu Ovidiu 

-  07.03.2022    

 

11. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Departament/ 

Compartiment/

Comisie  

Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

 

Aplicare 1- 

electronic 

Curriculum și 

Inspecție școlară 

Inspector  

școlar 

Carp Maria 07.02.2022  

Aplicare 1- 

electronic 

Curriculum și 

Inspecție școlară 

Inspector  

școlar 

Carp Maria 07.03.2022  

Informare 2 
Conducere ISJ 

Brașov 

Inspector 

Școlar 

General 

Tripșa Ovidiu 

Florin 

07.03.2022  

Informare 3 
Curriculum și 

Inspecție școlară 

Inspector 

Școlar 

General 

Adjunct 

Savin Nicolae 07.03.2022  

Evidenţa 4 Comisie SCIM Secretar 
Cioceanu 

Silviana 

07.03.2022  

Arhivare 5 Secretariat- Secretar  Istrate Gabriela 07.03.2022  
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arhivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Anexa1  

 

 

 

Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană a olimpiadei de biologie 

 

 
Nr.crt Nume, inițiala tatălui,  

prenume elev 

Unitatea/instituția de 

învățământ/localitatea 

Clasa Profesor coordonator 

     

     

     

     

 


