
 

Nr. 1489/28.02.2020   

 

NOTĂ cu privire la organizarea OLIMPIADEI DE ISTORIE,  

etapa județeană, anul școlar 2019-2020 

 

Având în vedere prevederile OMECTS Nr. 3035/2012 (cu modificările și completările 

ulterioare, introduse prin OMEN Nr. 4203/2018 și OMEN Nr. 3015/2019), Calendarului Olimpiadelor 

Naţionale Şcolare 2019-2020 (OMEC Nr. 41.848/10.12.2019), Regulamentului specific privind 

organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Istorie (Nr. 25102/22.01.2019), facem următoarele precizări 

cu privire la organizarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ISTORIE. 

ORGANIZARE   

Etapa județeană se va desfășura în data de 07.03.2020 la Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău    

- Concursul va începe la ora 10  

- Profesorii asistenți vor fi prezenți la ora 8:50   

- Accesul elevilor în săli va fi permis în intervalul orar 9:15-9:30; elevii vor avea asupra lor actul de 

identitate/carnetul de elev (cu fotografie) vizat pentru anul școlar 2019-2020   

- Profesorii evaluatori vor fi prezenți la ora 13:15 

- Rezultatele inițiale vor fi afișate în centrul de concurs în data de 07.03.2020  

- Contestaţiile se depun personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs, luni 09.03.2020, 

în intervalul orar 13-15  

- Rezultatele finale vor fi afișate în centrul de concurs în data de 10.03.2020  

- Premierea elevilor se realizează în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare și cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

de Istorie  

Selecţia elevilor pentru etapa națională  

Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui 

inspectorat școlar județean. Punctajul minim de calificare la etapa națională este de 85 de puncte (nota 

minimă obţinută – 8,50). La etapa națională a olimpiadei, pentru fiecare an de studiu, în baza 

prevederilor Art. 15 alin. (4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și 

calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe 

locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană să fie de 85 de puncte 

(nota minimă obţinută – 8,50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în 

clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește 

numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii.  

Etapa națională se va desfășura în perioada 6-10 aprilie 2020 la Piatra Neamț, jud. Neamț.   
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