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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

                                                                                           

 
APROBAT 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
Prof. dr. Daniel Alexandru ION 
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în ședința Consiliului de Administrație al  ISJ Dolj  în 
data de 03.03.2023 
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
Prof. dr. Daniel Alexandru ION 

 
 

                                               

                                       

                          AVIZAT, 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE, 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

Prof. Irina  Ștefana  BROSCARU 

 

 

AVIZAT, 

DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE 

ȘCOLARĂ 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

Prof. Virginia Aida IONESCU 
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 VERIFICAT 

Consilier Juridic, 

         Dana MĂRGĂRIT-COȘEI                                                                                                  ELABORAT, 

                                                                                                                         Inspector școlar - Prof. Irina VÎNTURIȘ 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției  sau a 

reviziei în cadrul ediției  procedurii   operaționale  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

operațiunea 

Numele și 

prenumele 

 

 
Data Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 

Prof. Irina 

VÎNTURIȘ 

Prof.  Cristina 

CIOCOIU 

Inspector Şcolar pentru 

geografie 

 

 

Profesor de geografie 

07.03.2022  

1.2 Verificat 

Dana 

MĂRGĂRIT – 

COȘEI 

Jurist 01.03.2023  

1.3 Avizat 

Prof. dr. Aida 

Virginia 

IONESCU 

Inspector Şcolar General 

Adjunct 
01.03.2023  

1.4 Aprobat 
Prof. Daniel 

Alexandru ION 
Inspector Şcolar General 01.03.2023  

1.5. Revizuit 

Prof. Irina 

VÎNTURIȘ 

 

Inspector Şcolar pentru 

geografie 

 

28.02.2023  
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2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

Edițiasaudupă

caz, revizia în 

cadrul ediției 

Componenta revizuita 

 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediției sau reviziei 

 
1 2 3 4 

Ediția 1    

Revizia 1 Calendar, Documente de referință, 

reglementări, Mod de lucru,  

Adaptare calendar , 

Mod de lucru 2023 

03.03.2023 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale 

 
Scopul  

difuzării 

Departament ⁄  

Compartiment 
Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

3.1 

Aplicare /  

Evidenţă / 

Arhivare 

ISJ DJ 
Inspector şcolar 

general 

Daniel 

Alexandru 

ION 

03.03.2023  

3.2

. 
Aplicare Curriculum Inspector şcolar 

general adjunct 

Aida Virginia 

IONESCU 
03.03.2023  

3.3 Aplicare Curriculum Inspector școlar VÎNTURIȘ 

IRINA 

03.03.2023  

3.4 Aplicare 

Subcomisiile de 

organizare, evaluare 

a  

lucrărilor scrise și de 

soluționare a 

contestațiilor 

 

Membri desemnați 

 

  

 

3.5 Aplicare 
Cadre didactice care 

predau disciplina 

geografie 

Profesori   
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4. Scopul procedurii operaționale 

Scopul acestei procedure operaționale este acela de a stabili etapele care trebuie parcurse de către 

elevii participanţi la Olimpiada de geografie, faza județeană, profesorii îndrumători ai acestora şi 

membrii comisiei județene. Scopul specific al prezentei proceduri este de aplicare a prevederilor 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS 

nr.3035/10.01.2012,cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018, 

OMEN nr. 3015/2019, a Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de 

geografie, an școlar 2022-2023 (nr. 25187/DGIP/09.02.2023, Ordin M.E. nr. 3.027/12.01.2023 privind 

aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și 

regional, în anul școlar 2022 – 2023, O.M.E. nr.24347/19.01.2023  privind Calendarul olimpiadelor 

naţionale şcolare – 2023. 

Procedura asigură: 

- derularea activității procedurate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

- asigură cadrul organizatoric de desfășurare a activității de selecție a elevilor la nivel de județean; 

- asigură realizarea circuitului informațional/comunicarea ierarhică eficientă; 

- sprijinul auditului/altor organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, și inspectorului 

școlar în exercitarea procesului decizional; 

Procedura răspunde următoarelor obiective: 

 accesul la educație de calitate pentru un număr cât mai mare de elevi din clasele VIII-XII; 

 creșterea calitățiie educației, prin evaluarea unitară la nivel de școală; 

 creșterea interesului comunității față de educație; 

 stimularea competitivității și a performanței elevilor; 

 promovarea performanței în domeniul științific și practic-aplicativ. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice care predau disciplina Geografie, 

implicate în organizarea și desfășurarea competiției, în evaluarea lucrărilor redactate de elevii participanți 

la etapa județeană a olimpiadei, în transmiterea rezultatelor pe cale ierarhică și în arhivarea documentelor 

elaborate. 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3027_2023.pdf
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6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 

Legislație primară 

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

Legislație secundară 

• Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS 

nr.3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 

și OMEN 3015/2019; 

• Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de geografie, an școlar 

2022-2023 (nr.25187/DGIP/09.02.2023); 

• Programa Olimpiadei de geografie- Anexă la Regulamentul specific. 

• Ordin M.E. nr. 3.027/12.01.2023 privind aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura       

    în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022 – 2023, respectiv    

   Anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 3027/ 12.01.2023 privind  Lista olimpiadelor școlare ce se vor 

organiza și  desfășura în anul școlar 2022- 2023; 

 Adresa M.E. nr.25739/28.02.2023 privind desfășurarea Olimpiadei de Geografie, etapa jud.; 

 P.O. a M.E. nr. 157/31.01.2023 privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru 

olimpiadele școlare, în anul școlar 2022-2023;  

• O.M.E. nr.24347/19.01.2023  privind Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, 2022– 2023. 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

7.1.Definiții ale termenilor 

Nr. crt. 

Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. 
Procedură 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru 

stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul 

procesual. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3027_2023.pdf
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2. 
Ediție a unei 

proceduri 

operaționale Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată. 

3. 
Revizia în cadrul 

unei ediții 
Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a 

mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate 

și difuzate. 

4. 

Olimpiadă școlară 

Olimpiada școlară este considerată o competiție școlară de excelență, adresându-se elevilor 

cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul matematicii și al științelor, al limbii și 

literaturii române și al limbilor moderne, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor 

profesionale, al artelor, al sportului etc. 

5. Olimpiada de 

geografie 

Concurs național cu tematică de geografie națională și geografie integrată, la care pot 

participa, opțional și individual, elevii claselor a VIII-a - a XII-a, indiferent de ciclu și forma 

de învățământ. 

6. 
Profesor 

evaluator 
Cadru didactic care evaluează lucrările elevilor 

7. 
Profesor de 

geografie 

Cadru didactic care poate preda disciplina geografie, conform 

Centralizatorului 

8. 

COELSC 

Comisie de organizare, evaluare a lucrărilor și soluționare a contestațiilor - comisie numită 

prin decizia inspectorului școlar general, alcătuită din cadre didactice cu experiență în 

organizarea concursului și evaluarea lucrărilor, desemnate de către Consiliul consultativ al 

inspectorului școlar pentru disciplina geografie; 

 
 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

7. ISJDJ Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

8. OJGEO Olimpiada Județeană de Geografie 

9 COELSC Comisie de organizare, evaluare a lucrărilor și soluționare a 

contestațiilor 
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8. Descrierea procedurii  formalizate 

8.1. Generalități 

 La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor populariza documentele care reglementeză 

desfășurarea olimpiadelor/competițiilor școlare, respectiv: 

- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012 

cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019 

- Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de geografie, an școlar 2022-

2023 (nr.25187/DGIP/09.02.2023); 

- Programa Olimpiadei de geografie- Anexă la Regulamentul specific; 

- Procedura operațională ISJ _Dolj_77 privind organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei 

de geografie. 

- Adresa M.E. nr.25739/28.02.2023 privind desfășurarea Olimpiadei de Geografie, etapa jud.; 

- O.M.E. nr.24347/19.01.2023  privind Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, 2022– 2023. 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista documentelor utilizate 

- Decizia de constituire a comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană a Olimpiadei de 

geografie, conform Art.17 (1) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- 

OMECTS nr.3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN 

4203/2018 și OMEN 3015/2019, a subcomisiei pentru contestații și anexa acestei decizii referitoare la 

lista profesorilor asistenți, asumată de către directorul unității de învățământ organizatoare; 

- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS 

nr.3035/10.01.2012; 

- Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de geografie, an școlar 2022-

2023 (nr.25187/DGIP/09.02.2023); 

- Adresa M.E. nr.25739/28.02.2023 privind desfășurarea Olimpiadei de Geografie, etapa jud.; 

- Tabele nominale cu elevii participanți la etapa județeană a olimpiadei; 

- Declarațiile membrilor comisiei; 

- Proces verbal de instruire a profesorilor asistenți (Art.32 (1) din Metodologia-cadru); 
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- Declarațiile profesorilor asistenți (Art.32(3) din Metodologia-cadru); 

- Proces-verbal de instruire a elevilor participant la competiție (Art.33 din Metodologia-cadru); 

- Borderou de predare-primire lucrări de la elevi către profesorii asistenți; 

- Borderouri de notare individuale ale profesorilor evaluatori (Art.40 (1) din Metodologia-cadru); 

- Tabel nominal cu rezultatele inițiale obținute de elevii participanți; 

- Proces verbal de afișare a Tabelului nominal cu rezultatele inițiale obținute de elevii participanți; 

- Lista membrilor subcomisiei constituită pentru rezolvarea contestațiilor, anexă a deciziei de constituire 

a comisiei de organizare și evaluare; 

- Proces verbal de instruire a subcomisiei; 

- Declarațiile membrilor subcomisiei; 

- Borderouri de notare individuale ale profesorilor evaluatori din cadrul subcomisiei; 

- Tabel nominal cu rezultatele la contestații; 

- Tabel nominal cu rezultatele finale obținute de elevii participanți; 

- Proces verbal de afișare a Tabelului nominal cu rezultatele finale obținute de elevii participanți; 

- Tabel nominal cu elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei de geografie; 

- Proces verbal final de predare-primire a lucrărilor și documentelor de evidență de către secretarul 

comisiei către reprezentantul unității de învățământ în vederea arhivării acestora de către unitatea de 

învățământ; 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Responsabili cu organizarea etapei județene: 

1. Profesori de geografie:Liste cu elevii înscriși>Verificarea existenței listelor>Liste cu elevi verificate 

2. Profesori de geografie:Liste profesori evaluatori>Decizie comisie de  evaluare și de soluționare a contestațiilor 

3. Profesori evaluatori:Lucrări elevi/ Subiecte/barem de evaluare/ Borderou de notare>Evaluarea lucrărilor 

conform baremului de evaluare>Lucrări evaluate/ Bordeou de notare 

 

4. Comisia de organizare:  Lista cu elevii în ordinea alfabetică cu notele obținute>Afișarea listei la avizierul 

școlii organizatoare >Liste cu elevii în ordine alfabetică 

 

5. Profesori evaluatori (contestații): Lucrări contestate/ Subiecte/ Barem de evaluare/ Borderou de 

notare>Reevaluarea lucrărilor contestate conform baremului de evaluare>Lucrări reevaluate/ Borderou de notare 
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6. Comisia de organizare: Liste cu rezultatele finale în ordine descrescătoare>Afișarea listei cu rezultatele finale 

la avizierul școlii organizatoare >Lista cu elevii din județ calificați la etapa națională 

 

7. Inspector de specialitate/ Metodist de specialitate:  Tabel cu datele elevilor calificați la etapa 

națională>Transmiterea tabelului cu elevii calificați la etapa națională către Ministerul Educației, inspector general 

responsabil cu disciplina geografie, inspector școlar pentru geografie din județul organizator al Olimpiadei de 

geografie, faza națională>Tabel centralizatpr cu elevii calificați la etapa națională pe nivel de clasă 

 

8.3. Descrierea activității 

Nr. 

crt. 

Activităţi Responsabil 

8.3.1. Centralizarea elevilor participanți la etapa judeţeană până la data de 

28.02.2023 

Inspector școlar 

COELSC 

8.3.2. Accesul participanţilor în sălile de concurs în data de 04.03.2023, până la 

ora 9.30 

Inspector școlar 

COELSC 

8.3.3 Preluarea subiectelor, cf. P.O. a M.E. nr.157/31.01.2023 Responsabil comunicații 

virtuale I.S.J.Dolj 

Inspector școlar, COELSC 

8.3.4. Multiplicarea subiectelor în 04.03.2023, până la ora 9.30 Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.5. Înmânarea subiectelor elevilor participanţi de către profesorii 

supraveghetori începând cu ora 10.00 

Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.6. Desfăşurarea probei scrise a concursului, între orele 10.00 şi 13.00 Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.7. Evaluarea lucrărilor de către profesorii evaluatori, începând cu ora 13.30 Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.8. Afişarea rezultatelor concursului, înainte de depunerea contestaţiilor, în 

data de 04.03.2023 

Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.9. Depunerea contestaţiilor, pentru proba scrisă, la secretariatul unităţii 

şcolare organizatoare în data de 06.03.2023, în intervalul de timp 10.00-

12.00 

Inspector şcolar 

COELSC 

8.3.10. Rezolvarea contestaţiilor în data de 06.03.2023, începând cu ora 12.30 Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.11. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii,  în data de 06.03.2023  Inspector şcolar  

COELSC 

8.3.12. Întocmirea raportului etapei județene a Olimpiadei de geografie, faza 

județeană, până în 10.03.2023 

Inspector şcolar  
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9. Resursa umană 

În derularea activităţii de organizare a fazei județene a Olimpiadei de geografie, 04.03.2023 sunt 

implicați: 

- Inspectorul școlar general/ Inspectorul școlar general adjunct; 

- Inspectorul şcolar pentru disciplina geografie; 

- Membrii comisiei de organizare, evaluare a lucrărilor și soluționare a contestațiilor. 

 

10. Selecţia elevilor 

a. Pentru etapa judeţeană a olimpiadei, data desfășurării este prevăzută în calendarul competițiilor,  

școlare, O.M.E. nr.24347/19.01.2023, respectiv 04 martie 2023. 

b.  La etapa județeană,  modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale 

olimpiadei, în baza ierarhiei rezultate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. 

c. 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 75% 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.  

d.  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 national realizat după 

finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după calificarea participanților 

pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru. În cazul în care la nivelul 

judeţului/sectorului municipiului București 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.  

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

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  
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unui procent de maxim 50% din locurile suplimentare, la propunerea preşedintelui comisiei 

naţionale pentru coordonarea competiţiilor școlare şi cu aprobarea ministrului educaţiei. În astfel 

de situaţii, la un an de studiu, numărul de locuri la etapa naţională nu poate depăşi 85 candidați. 

f.  Ministerul Educaţiei nu aprobă suplimentarea locurilor pentru participarea la etapa 

naţională a olimpiadei de geografie peste cele atribuite conform prevederilor 

Metodologieicadru, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. (3), (4) și (8). 

g. Pentru etapele județeană și națională ale olimpiadei de geografie, graficul de desfășurare și 

limitele de încadrare ale materiei pentru concurs sunt stabilite de inspectorul general din 

Ministerul Educației, președintele executiv al comisiei centrale a olimpiadei naţionale. Graficul 

de desfășurare și limitele de încadrare ale materiei pentru olimpiadă sunt prevăzute în Precizările 

cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei de geografie și sunt publicate anual. 

 

11. Modul de lucru 

a.  Faza județeană a Olimpiadei de Geografie se va defășura la Liceul ”Traian Vuia”  Craiova, în 

data de 04.03.2023, proba scrisă se va susține între orele 10.00 - 13.00.  

b. La faza județeană a Olimpiadei de geografie participă elevi din clasele VIII – XII din fiecare 

unitate de învățământ a județului Dolj (pe fiecare nivel de clasă), care au fost înscriși anterior 

datei de 28.02.2023, de către profesorii coordonatori. 

c.  Activitatea este coordonată de către inspectorul şcolar – specialitatea geografie şi de către 

cadrele didactice de geografie din unitatea şcolară amintită la punctul 11.a, desemnate cu această 

responsabilitate, cadre didactice care răspund de respectarea precizării de faţă. 

d.În data de 04.03.2023, între orele 09.00-09.30, responsabilii desemnaţi cu organizarea fazei 

județene vor asigura multiplicarea subiectelor – în număr egal cu al elevilor care susţin proba – şi 

transmiterea plicurilor cu subiecte în săli. Cadrele didactice care au calitatea de asistenţi, având 

altă specialitate decât  geografie, vor distribui elevilor subiectele, până la ora 10.00, asigurându-

se că fiecare elev a primit varianta adecvată. Împreună cu subiectele xerocopiate, elevii primesc 

şi o foaie pentru rezolvarea subiectelor, având imprimată caseta pentru datele de identificare, 

precum şi o ciornă ştampilată cu ştampila unităţii şcolare unde se desfăşoară concursul.   

e. Elevii îşi scriu datele de identificare (numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele, şcoala de 

provenienţă, localitatea), pe foaia primită pentru lucrare şi rezolvă sarcinile de lucru. Ei pot 

solicita a doua foaie, dacă este necesar. Pot, de asemenea, să folosească ciorne pentru rezolvare, 

fiind însă atenţionaţi că nu vor fi punctate decât rezolvările transcrise pe foile pentru rezolvarea 

subiectelor. Caseta cu datele de identificare va fi secretizată. Asistenţii vor semna în caseta 

rezervată. 

f. Durata probei de verificare este de trei ore pentru proba teoretică scrisă. După expirarea 

timpului rezervat probei, elevii predau lucrările scrise şi ciornele.  



 
 

12 

g. Pentru evaluarea lucrărilor, președintele executiv al Comisiei de organizare, evaluare a 

lucrărilor și soluționare a contestațiilor va distribui lucrările scrise cadrelor didactice de geografie                       

 

 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

DOLJ 

 

DOMENIUL  

CURRICULUM 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE –ETAPA 

JUDEȚEANĂ, an școlar 2022-2023 

COD PO: ISJ_DJ_77 

Ediţia:  I 

Număr de exemplare: 3 

Revizia: 1 

Nr. pagini : 13 

Exemplar nr.: 1 

 

selectate, la alte clase decât cele la care au candidaţi, împreună cu variantele de subiecte, cu 

baremele de corectare şi borderourile standardizate. 

h. Evaluarea lucrărilor scrise, se realizează pe subiecte; președintele executiv al Comisiei de 

organizare, evaluare a lucrărilor și soluționare a contestațiilor împreună cu vicepreședintele 

subcomisiei de evaluare vor monitoriza şi asigura condiţiile corespunzătoare pentru buna 

desfăşurare a competiţiei, în conformitate cu prevederile Art. 17-(4) lit.a)-g) din  OMECTS nr. 

3035/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

i. Lucrările vor fi evaluate în decursul zilei de 04.03.2023, începând cu ora 13.30, de către cadre 

didactice care nu au elevi în concurs la clasa respectivă. Profesorii evaluează independent, în săli 

diferite lucrările/subiectele, urmând ca punctajul acordat pe fiecare subiect/lucrare să fie media 

aritmetică a celor doi evaluatori; dacă între cei doi evaluatori este o diferență mai mare de 10% 

din punctajul aferent subiectului, al treilea evaluator va evalua subiectul și va trece punctajul 

final. 

j. În situația în care elevul consideră că punctajul initial afișat nu este în concordanță cu baremul 

afișat, poate depune contestație. Înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să vadă 

propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare. Depunerea 

contestaţiilor are loc în data de 06.03.2023, între orele 10.00-12.00, la secretariatul unităţii 

şcolare unde se desfăşoară concursul. Cererea va fi depusă de către elevul care a participat la 

concurs, dovada făcându-se cu actul de identitate sau carnetul de note vizat la zi.  

k.Rezolvarea contestaţiilor va avea loc în data de 06.03.2023 la unitatea şcolară unde s-a 

desfăşurat concursul, de către un grup de cadre didactice desemnate prin decizia inspectorului 

școlar general, altele decât cele care au participat la evaluarea lucrărilor în prima etapă. 

l. Rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor 

afișate, conform Metodologiei - cadru, cap. II, secțiunea 2, articolele 42-44.  

m. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială 

prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută la 

contestație. Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 72 de ore pentru etapa 

județeană. 

n.Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi afișate în data de 06.03.2023; 

o.La etapa județeană, 04 martie 2023, punctajul minim necesar pentru selecţia elevilor la etapa 

națională  este de 75 puncte, calificându-se concurentul cu punctajul cel mai mare/an de 

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

București 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. 

p.Materialele consumabile, incluse în logistica concursului şcolar şi necesare pentru probele 

scrise, evaluare şi evidenţe se asigură de către ISJ Dolj şi unitatea şcolară organizatoare. 
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12. Structura subiectelor de concurs și elaborarea lor 

 La etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti subiectele și baremele de evaluare vor fi 

elaborate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei centrale a competiției naționale aprobat de 

secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar. Grupul de lucru este coordonat științific de 

reprezentantul CNPEE sau de reprezentantul ME cu atribuții specifice referitoare la elaborarea 

subiectelor și baremelor de olimpiadă pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București.  

 13. Premierea elevilor 

La etapele locală, județeană/sectoarelor municipiului București, modul de acordare a premiilor este 

stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute. 

14. Dispozitii finale  

Inspectorul şcolar pentru disciplina geografie din judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia de a transmite, în 

termen de 5 zile de la desfăşurarea etapei judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerului 

Educației și județului organizator al competiției, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională. Aceste date 

vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea şcolară de provenienţă, 

punctajul obţinut, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională, alte date de 

contact. 

Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar pentru 

disciplina geografie. Acestea vor fi transmise în format electronic inspectorului din Ministerul Educației și 

pe adresa de e-mail a inspectorului pentru disciplina geografie din județul-gazdă al etapei naționale a 

olimpiadei de geografie. 

15.  Cuprins 

Numărul 

componentei în 

cadrul PO 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1.  Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

2 

2.  Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 3 

3.  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, 

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

3 

4.  Scopul 4 

5.  Domeniul de aplicare 4 

6.  Documente de referinţă 5 

7.  Definiţii şi abrevieri 5 -6 

8.  Descrierea procedurii formalizate 7-10 

9.  Resursa umană 10 

10.  Selecția elevilor 10-11 

11.  Modul de lucru 11-12 
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