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CĂTRE,

TOATE  UNITĂȚILE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL

PRECIZĂRI  PRIVIND  DESFĂŞURAREA  ETAPEI  JUDEŢENE  A  OLIMPIADEI
INTERDISCIPLINARE ,,ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI” – 18  MARTIE 2023

                       În atenția profesorilor de fizică, chimie, biologie  și geografie

Olimpiada Ştiinţele Pământului,  faza județeană,  se va desfășura la  Liceul de Arte "George
Georgescu" Tulcea în ziua de 18 martie 2023 (sediul din str. Gavrilov Corneliu, nr.166).

Elevii participanți vor fi prezenți la centrul de concurs având asupra lor carnetul de elev vizat
pentru anul școlar în curs și un document de identitate. 

În cadrul etapei județene elevii vor susține o probă teoretică, cu durata de 3 ore.
La intrarea în sala de concurs elevii vor primi un cod personal, care va fi folosit pentru afișarea

rezultatelor.
Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale,

culegeri,  tabele  periodice,  caiete,  etc.  De  asemenea,  se  interzice  accesul,  în  sala  de  concurs,  cu
telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Contestațiile se pot depune la secretariatul Liceului de Arte "George Georgescu" Tulcea în ziua
de luni, 20 martie 2023, în intervalul orar 8.00-12.00. Rezultatele după recorectare vor fi trimise direct
școlii din care provin elevii care au depus contestații.

Contestațiile  se fac pentru fiecare  subiect,  pe fiecare  disciplină,  la  care elevul  consideră  că
punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări.

Rugăm școlile care au elevi participanți la faza județeană să trimită un tabel pe adresa de e-mail:
mariana.pavel@isjtulcea.ro  până pe 03 martie 2023, având următoarele informații:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevului

Clasa Unitatea
de

învățământ

Nume și
prenume
profesor
Fizică

Nume și
prenume
profesor
Chimie

Nume și
prenume
profesor
Biologie

Nume și
prenume
profesor

Geografie

Elevii participanți la etapa județeană vor prezenta în ziua desfășurării probei un Acord privind
prelucrarea datelor cu caracter personal  ( anexa ) semnat de către părinte/tutore legal.
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER

                   Subsemnatul/ Subsemnata,..............................................................................................,

  părinte/reprezentant legal   al elevului/elevei  ................................................................................... 

din clasa a ...................., unitatea de învățământ....................................................................................

participant/participantă  la  Olimpiada  de  Geografie,  faza  județeană,  declar  că  sunt  de  acord  cu

prelucrarea datelor personale ale acestuia/acesteia,  exclusiv în scopul  organizării  și desfășurării

probei.

Nume...........................                                                                   Semnătura...............................

Data.............................                                    
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