
Criterii de calificare pentru etapa națională a Olimpiadei de Geografie,
ediția 2023

OLIMPIADA  DE  GEOGRAFIE  SE  DESFĂȘOARĂ  ÎN  CONFORMITATE  CU:

 Ordinul 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. 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;

 Regulament privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de geografie  nr. 
25187/09.02.2023
CONDIȚII  DE  CALIFICARE  LA  ETAPA  NAȚIONALĂ  A  OLIMPIADEI  DE

GEOGRAFIE

Punctajul  minim  necesar  pentru  calificarea  elevilor  la  etapa  naţională  este  de  75
puncte.

Pentru  etapa  naţională  a  olimpiadei   de  geografie  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.

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.



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 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.

În astfel de situaţii, la un an de studiu, numărul de locuri la etapa naţională nu poate depăşi 85 

candidați.

Ministerul Educaţiei nu aprobă suplimentarea locurilor pentru participarea la etapa

naţională a olimpiadei de geografie peste cele atribuite conform prevederilor Metodologiei 

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

CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR

Elevii care obțin punctaje totale egale și ocupă primele poziții în clasament vor fi departajați 

aplicând, în ordine, criteriul dificultății itemilor/subiectelor din cadrul testului, până când se 

realizează departajarea: 

a. punctajul mai mare obținut la subiectul care însumează cel mai mare număr de puncte

b.  în cazul menţinerii egalităţii se va lua în considerare punctajul obţinut la subiectul 

imediat următor ca număr de puncte 

c. descrescător va fi luat în considerare următorul subiect ca număr de puncte
MODALITATEA  DE  ACORDARE  A  PREMIILOR  LA  ETAPA  JUDEȚEANĂ

La etapa județeană  a olimpiadei, se acordă  pentru fiecare an de studiu, cu condiția 
obținerii a minim 75% din punctajul maxim:
- un premiu I;
- un premiu al II –lea;
- premiul al  III – lea – fără probă de departajare în caz de punctaje egale;
- mențiuni – pentru maxim 15% dintre participanți/ clasă.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE, EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A
CONTESTAȚIILOR


