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Nr. 1742/06.03.2020
NOTĂ cu privire la organizarea OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE,
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 GEOGRAFIE.
ORGANIZARE
Etapa județeană se va desfășura în data de 14.03.2020 la Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău
Concursul va începe la ora 10
Profesorii traducători vor fi prezenți la ora 7:15
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 14.03.2020
Contestaţiile se depun personal de către elevi la secretariatul centrului de concurs, luni 16.03.2020, în
intervalul orar 13-15
Rezultatele finale vor fi afișate în centrul de concurs în data de 17.03.2020
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
Geografie
Selecţia elevilor pentru etapa națională
Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ un număr de elevi corespunzător
numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 75% din punctajul maxim
acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar
județean se stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, cu modificările și completările
ulterioare, art. 15 alin. (3). Astfel, fiecare inspectorat școlar județean primește câte un loc pentru fiecare an de
studiu. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Metodologiei-cadru, pentru participarea la etapa
națională a olimpiadei de geografie se atribuie locuri suplimentare, 23 locuri/an de studiu, în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și
după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru. În cazul în care
la nivelul judeţului nu există participanţi care să întrunească condiția de calificare pe locurile atribuite conform
Metodologiei-cadru, art. 15 alin. (3), locurile disponibilizate pot fi adăugate la locurile suplimentare. Candidații
care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării pe locurile suplimentare pentru
etapa naţională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite
conform prezentei metodologii. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (8), în cazul în care, la etapa
naţională a olimpiadei, la unul sau mai mulţi ani de studiu, locurile suplimentare prevăzute la art. 15 alin. (4) nu
se ocupă, după aplicarea criteriului de punctaj de minim 75% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor
de la etapa judeţeană, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maxim 50% din
locurile suplimentare, la propunerea preşedintelui comisiei naţionale pentru coordonarea competiţiilor școlare şi
cu aprobarea ministrului educaţiei naţionale. În astfel de situaţii, la un an de studiu, numărul de locuri la etapa
naţională nu poate depăşi 85 candidați.
Etapa națională se va desfășura în perioada 5-11 aprilie 2020 la București.
Inspector școlar general,
prof. Maria POP

Inspector școlar,
prof. Cristian Alexuțan

