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OLIMPIADA DE FIZICĂ - ETAPA JUDEȚEANĂ din 19.03.2022 

 
CONDIȚII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ . CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR 

 
A. Punctajul minim pentru calificare la etapa națională este de 50% din punctajul maxim (minim 15 puncte). 

 

B. Se califică la etapa națională, pe locurile alocate județului Tulcea,  1 elev/pe clasă, cel care a obținut punctajul cel 
mai mare clasa respectivă.  

Locul neocupat la o clasă ( nu au existat participanţi sau elevii participanţi nu au obținut cel puțin 15 puncte) NU se 
redistribuie la o altă clasă.  
Elevii care au obținut minim 15 puncte vor fin incluși în ierarhia națională centralizată, în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obținute de candidați indiferent din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti de unde provin aceștia. 
 

C. Criteriile de departajare a candidaților care au obținut cel mai mare punctaj la nivel de clasă   
Departajarea elevilor care au obținut punctaje totale egale la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București se 

realizează în baza ierarhiei dificultății itemilor ce constituie subiectul dat la fiecare clasă, stabilit după cum urmează:  
După finalizarea etapei de contestații, pentru fiecare clasă se calculează, pentru fiecare item, punctajul mediu al 

itemului ca media aritmetică a tuturor punctajelor obţinute, în urma rezolvării acestuia, de către elevii participanţi la clasa 
respectivă. Ierarhia dificultăţii itemilor din cadrul subiectului propus la fiecare clasă este dată de ordinea crescătoare a 
valorilor punctajelor medii ale itemilor. Astfel, se consideră că itemul cel mai dificil, din cadrul subiectului dat la o clasă, 
este cel pentru care are punctajul mediu cel mai mic. 

Se califică elevul care a obţinut punctaj mai mare la itemul cel mai dificil.  În cazul menţinerii egalităţii, se aplică acelaşi 
criteriu pentru punctajul obţinut la următorul item ca nivel de dificultate. 

NU se organizează probe suplimentare în vederea departajării. se califică la etapa națională candidații pentru care 
egalitatea va persista și în urma aplicării criteriilor de departajare menționate. 
 
D. Se califică la etapa națională pe locuri suplimentare, la fiecare clasă,  primii N elevi din ierarhia centralizată națională, 
unde N reprezintă un număr egal cu maximum 50 % din numărul total de locuri atribuit la nivel național clasei respective. 
La orice clasă, pentru elevii care au același punctaj cu cel al candidatului plasat pe poziția N se aplică criteriile de 
departajare prevăzute la subpunctul C. De mai sus.  Se califică la etapa națională numai candidații pentru care egalitatea 
va persista și după aplicarea criteriilor de departajare. 
 

MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR LA ETAPA JUDEȚEANĂ 
 
La etapa județeană  a olimpiadei, se acordă  pentru fiecare an de studiu: 
- un premiu I (minim 50% din punctajul maxim). La punctaje egale, se aplică criteriile de departajare precizate mai sus. 
- premiul II (minim 40% din punctajul maxim) 
- premiul  III (minim 40% din punctajul maxim) 
- mențiuni (minim 35% din punctajul maxim) 
 
Criteriile de calificare/ departajare pentru participarea la etapa națională și modalitatea de acordare a premiilor au fost 
stabilite de Comisia judeţeană  de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de Fizică, în 
conformitate cu: 

- Ordinul M.E.N. nr. 4203 / 2018 privind modificarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 prin care se 
aprobă  Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare și a Regulamentului de organizare a 
activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 

- Ordinul M.E.N. nr. 3015 / 2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 
privind aprobarea  Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare și a Regulamentului de 
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare; 

- Regulamentul specific 24843/17.01.2019 privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Fizică. 
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