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NOTA NR.

6ft3

din 29.12.2017

in atenfia directorilor de unitiifi de lnviifiimlint preuniversitar
din Craiova si judeful Dolj

Va transmitem, in anexa, adresa MEN nr. 4466/CNEE/21.12.2017 privind
APELUL PENTRU SELECTAREA SUBIECTELOR pentru olompiadele ~colare
fazajudefeanli/a municipiului Bucure~tidin anul ~colar 2017-2018.

Inspector ~colar pentru M.I.,

Pcof. Co"'':/!i:·f'AOAGA

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

CE'.\"TRUL NATIONAL
DE EvALUARE
~I EXA:\.II"l'"ARE

APEL PENTRU SELECTAREA SUBIECTELOR

pentru olimpiadele

~colare

- faza judeteana/a municipiului
din anul ~colar 2017-2018

Bucure~ti

Centrul National de Evaluare ~i Examinare (CNEE) realizeaza baza de date cu
propuneri de subiecte pe discipline in vederea realizarii subiectelor pentru etapa
judeteana/a municipiului Bucure~ti, precum ~i a propunerilor de subiecte pentru
etapa nationala a olimpiadelor ~colare.
A. Obiectivele selectiei:
CNEE organizeaza selectia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele ~colare
- faza judeteana/a municipiului Bucure~ti din anul ~colar 2017-2018. Profesorii care
elaboreaza propuneri de subiecte insotite de baremele de evaluare ~i de notare le
vor transmite inspectorului de specialitate de la nivelul inspectoratului ~colar
judetean/al municipiului Bucure~ti. Acesta arhiveaza propunerile de subiecte primite
~i le predau informaticianului ISJ/ISMB in vederea transmiterii catre CNEE in baza
unei proceduri specifice.
B. Realizarea selectiei:
lnspectorii/consilierii/expeftii din Ministerul Educatiei Nationale (MEN)
impreuna cu reprezentantii CNEE stabilesc grupuri de lucru pe discipline/clase pentru
olimpiadele ~colare - faza judeteana/a municipiului Bucure~ti din anul ~colar 20172018 care sunt formate din profesori cu experienta deosebita in realizarea
subiectelor de olimpiada. Membrii grupurilor de lucru semneaza declaratii prin care
precizeaza ca nu au elevi, rude sau afini pana la gradul IV in situatia de a sustine
olimpiada la clasa respectiva.
Analizarea propunerilor de subiecte pentru olimpiadele ~colare - faza
judeteana/a municipiului Bucure~ti din anul ~colar 2017-2018 in vederea selectiei se
face de catre grupul de lucru pe disciplina/clasa care verifica variantele de
subiecte/baremele de evaluare ~i de notare din punctul de vedere al corectitudinii
~tiintifice ~i lingvistice, al corectitudinii proiectarii itemilor/subiectelor, al incadrarii
in parametrii electronici stabiliti pentru formatul itemilor/subiectelor, precum ~i al
corectitudinii punctajelor.
C. Specificatii pentru elaborarea propunerilor de subiecte/bareme de evaluare si de

notare
- - Propunerile de subiecte se elaboreaza tinand seama de urmatoarele cerinte:
sa fie formulate clar, precis ~i in stricta concordanta cu programa specifica etapei
judetene/a municipiului Bucure~ti a olimpiadei;
sa aiba un nivel de dificultate corespunzator unei evaluari cu functia de seleqie
(concurs);
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sa permita rezolvarea 1n timpul de lucru alocat probelor scrise (2 ore pentru
nivelul gimnazial, respectiv 3 ore pentru nivelul liceal);
sa fie proiectate astfel 1ncat tratarea Lor sa valorifice capacitatea de analiza, de
sinteza, de generalizare ~i de abstractizare a candidatilor;
sa respecte specificul disciplinei ~i particularitatile de varsta ale participantilor;
sa se 1ncadreze 1n structura probei scrise (conform regulamentelor specifice pe
discipline);
redactarea subiectelor /baremelor de evaluare ~i de notare se realizeaza
utilizand, de regula, fontul Arial, cu dimensiunea 11 ~i se folosesc diacriticele;
pentru unele discipline (de exemplu, la matematica) se utilizeaza fontul Times
New Roman ~i utilitarele MathType ~i GeoGebra;
1n proiectarea subiectelor se respecta legislatia referitoare la drepturile de autor;
1n cazul utilizarii unor citate, se indica autorul ~i opera/sursa.
C. Disciplinele pentru care se organizeaza selectia:
Lista disciplinelor pentru care se organizeaza selectia subiectelor pentru etapa
judeteana/a municipiului Bucure~ti a olimpiadelor din anul ~colar 2017-2018 este
cuprinsa Anexa nr. 1 la prezentul Apel.

D. Perioada de depunere a propunerilor de subiecte
Depunerea propunerilor de subiecte 1nsotite obligatoriu de baremele de
evaluare si de notare se face 1ntr-un singur document la inspectorul de specialitate
din cadrul ISJ/ISMB, 1n format electronic editabil. La finalul documentului se va
mentiona: numele ~i prenumele profesorului propunator, unitatea de 1nvatamant,
localitatea/judetul, numarul de telefon ~i adresa de e-mail a profesorului.
Documentul va fi salvat cu urmatoarea denumire: disciplina ~i, dupa caz,
clasa (cu cifre arabe), numele profesorului propunator, prenumele acestuia ~i
numarul propunerii de subiect (1n situatia 1n care profesorul elaboreaza mai multe
propuneri de subiecte). De exemplu, geografie_11_vasilescu_georgeta_1
Perioada de depunere a propunerilor de subiecte: 21 decembrie 2017 - 17 ianuarie
2018.
Profesorii propunatori de subiecte pentru etapa judeteana/a municipiului
a olimpiadelor din anul ~colar 2017-2018 vor depune la inspectorul de
specialitate din cadrul ISJ/ISMB un angajament de confidentialitate, semnat 1n doua
exemplare, 1n care atesta corectitudinea ~tiintifica a propunerii de subiect,
autenticitatea (originalitatea) acestuia ~i care contine 1n mod explicit precizarea ca
propunerea de subiect fi:icutii nu a fast ~i nu va fi publicatii In /ucriirilsite-uri etc.
Angajamentul de confidentialitate pentru profesorii propunatori este prezentat 1n
Anexa nr. 2 la prezentul Apel.
De asemenea, toti cei care au acces la propunerile de subiecte (inspectori,
informaticieni) trebuie sa semneze un angajament de confidentialitate, 1n doua
exemplare.
Angajamentul
de
confidentialitate
pentru
inspectori
de
specialitate/informaticieni este prezentat 1n Anexa nr. 3 la prezentul Apel.
Toate angajamentele de confidentialitate sunt 1nregistrate la ISJ/ISMB, arhivate
~i pastrate de catre inspectorul de specialitate. Un exemplar 1nregistrat din
angajamentul de confidentialitate este 1nmanat titularului.
Bucure~ti

Sorin SPINEANU-DOBROTA
~ef Serviciu E7~uri Nationale
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ANEXA nr. 1
Lista disciplinelor pentru care se organizeaza selectia subiectelor pentru etapa
judeteanata municipiului Bucure~ti a olimpiadelor din anul ~colar 2017-2018

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Olimpiada

~colarii

LIMBA $1 LITERATURA ROMANA (els. V-Vlll)
LIMBA $1 LITERATURA ROMANA (els. IX-XII)
LIMBA $1 LITERATURA ROMANA PENTRU MINORITATI (els. V-Vlll)
MATEMATICA (els. V-VI)
MATEMATICA (els. VII-XII)
ASTRONOMIE !?i ASTROFIZICA (G + L)
FIZICA (G+L)
CHIMIE (els. VIII G + L)
BIOLOGIE (Vll+L)
GEOGRAFIE (els. VIII G + L)
INFORMATICA (G + L)
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
!STORIE (els VIII G + L)
STllNTE SOCIO-UMANE (els VII, VIII+ L)
PEDAGOGIE - PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE)
RELIGIE (Cultul Ortodox) els VII-XII
OLIMPIADA DE $TllNTE PENTRU JUNIOR! (G)
OUMPIADA NATIONALA INTERDISCIPLINARA ,,$TllNTELE PAMANTULUI" (L)
LIMBI ROMANICE: LIMBA FRANCEzA (els. VII - XII, G+L)
LIMBA ENGLEzA ( L)
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ANEXA nr. 2

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
(pentru profesorii propunatori)

Subsemnatul/a, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , domiciliat/a
1n localitatea_ _ _ _ _ _ , telefon _ _ _ _ _ _ _ , e-mail _ _ _ _ __
posesor/are al/a B.l./C.I. seria __ nr. ___,CNP
la

, 1n calitate de propunator de

subiecte pentru etapa jude\eana/a municipiului
~colar

, profesor

Bucure~ti

2017-2018, pentru disciplina

declar pe propria raspundere

ca

a olimpiadelor din anul
clasa (dupa caz) _ __

nu voi divulga sub nicio forma informa\ii legate de

con\inutul propunerii de subiect/barem proiectate.
Declar, de asemenea, ca 1mi asum corectitudinea

~tiin\ifica

a propunerii de subiect,

autenticitatea (originalitatea) acestuia.
Declar, de asemenea, ca am luat
de evaluare

~i

cuno~tin\a

de faptul ca subiectul propus/baremul

de notare elaborat nu pot fi preluate 1n vederea comercializarii; de

asemenea, subiectele propuse sunt nu au fast/nu pot fi publicate 1n lucrari/site-uri
etc.
In caz contrar, ma voi supune rigorilor Art. 326 (falsul 1n declara\ii) din Noul Cod
Penal al Romaniei. Sunt
prezentului

angajament

con~tient/a

de

ca, 1n cazul 1n care voi 1ncalca prevederile

confiden\ialitate

voi

raspunde,

potrivit

administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, 1n raport cu natura

~i

legii,

gravitatea

faptei.

Data,

Semnatura,
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ANEXA nr. 3

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
(pentru inspectori de specialitate/informaticieni)

Subsemnatul/a, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , domiciliat/a
1n localitatea

, telefon

, e-mail _ _ _ _ _ __

posesor/are al/a B.l./C.I. seria

nr.

CNP

inspector de specialitate/informatician la inspectoratul

~colar

_ _ _ _ _ __

1n calitate de persoana care are acces la propunerile de subiecte pentru etapa
judeteana/a municipiului

Bucure~ti

a olimpiadelor din anul

~colar

2017-2018, pentru

disciplina/disciplinele - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - clasa/clasele (dupa caz)

' declar pe propria raspundere

ca nu

voi divulga sub nicio forma informatii legate de continutul propunerilor de
subiecte/bareme primite 1n vederea transmiterii Lor la CNEE.
Declar,

de

asemenea,

ca

propuse/baremele de evaluare

am
~i

luat

cuno~tinta

de

faptul

ca

subiectele

de notare elaborate nu pot fi preluate 1n vederea

comercializarii.
In caz contrar, ma voi supune rigorilor Art. 326 (falsul 1n declaratii) din Noul Cod
Penal al Romaniei. Sunt
prezentului

angajament

con~tient/a

de

ca,

1n cazul 1n care voi 1ncalca prevederile

confiden~ialitate

voi

raspunde,

potrivit

administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, 1n raport cu natura

~i

legii,

gravitatea

faptei.

Data,

Semnatura,
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