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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE  

ETAPA JUDEȚEANĂ,  

ANUL ȘCOLAR 2021-2022  
  
           Olimpiada Națională de Istorie, etapa județeană, se va desfășura sâmbătă, 12.03.2022 ora 

10.00, la Școala Gimnazială Nr.9 „Nicolae Orghidan” Brașov, Corp C, str. Prunului nr.1.  

             Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 09.15-09.45 pe baza carnetului 

de elev cu fotografia elevului și viza pe anul școlar în curs, precum și cu respectarea tuturor 

normelor/ regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la măsurile de prevenire 

şi combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2.  

             Baremele de evaluare și notare vor fi afișate la Școala Gimnazială Nr.9 „Nicolae 

Orghidan” Brașov.   

             Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea 

prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexă la 

ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3035/ 2012, cu modificările 

și completările ulterioare și cu aplicarea criteriilor înscrise în Regulamentul Specific de organizare 

și desfășurare a Olimpiadei de Istorie, Nr.25879/ 23.02.2022.  

             Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu (5 

locuri în total) fiecărui inspectorat școlar județean și pentru fiecare sector al Inspectoratului Școlar 

al Municipiului București (30 de locuri în total). Punctajul minim c a re t re b u i e s ă fi e obținut 

la etapa județeană/ sectoarelor municipiului București pentru a se califica la etapa națională este 

de 85 de puncte (nota minimă obţinută-8,50). Prin urmare, în anul şcolar 2021-2022, la etapa 

națională a Olimpiadei Naționale de istorie, participarea elevilor se face în conformitate cu 

prevederile OME nr. 3123/ 09.02.2022, respectiv, participă elevul clasat pe locul I (premiul I) la 

etapa judeţeană/ sectoarelor municipiului București, la disciplina istorie, la fiecare an de studiu 

(VIII-XII/ XIII).    

             În anul şcolar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei Naționale de istorie nu se 

atribuie locuri suplimentare.  

             Rezultatele obținute la etapa județeană vor fi afișate la avizierul Școlii Gimnaziale Nr. 9 

„Nicolae Orghidan” Brașov, Corp C, str. Prunului nr.1, în data de 12.03.2022.   

             Contestațiile se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov, 

luni 14.03.2022, în intervalul orar 12.00 - 16.00, Corp A, str. Brazilor nr.18.   

             Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru 

de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexă la ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr.3035/ 2012, cu modificările și completările ulterioare. 
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             În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul în care între 

nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte, în cazul sistemului de 

notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. Pentru 

punctajele egale cu 95 de puncte (nota 9,50) nota definitivă este cea acordată de Comisia 

Națională de contestații. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere, cât şi prin 

scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt 

definitive.  

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

județeană/ a sectoarelor municipiului București.  

             După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin doi 

elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană/ sectoarelor municipiului București cu note 

generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică 

criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la subiectul/ 

itemul/ cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă/ anul 

de studiu respectiv. În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele 

criterii de departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la 

subiectul/ itemul/ cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la 

disciplina respectivă/ anul de studiu respectiv ș.a.m.d. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea 

acestor criterii elevii vor participa la o probă de baraj. Subcomisia de evaluare din județul/ sectorul 

municipiului București de proveniență a elevilor aflați în situația mai-sus menționată, va elabora 

subiectele și baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/ sectorul 

municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține 

nota cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/ sectorul la etapa 

națională, pe locul care revine acestuia.  

          La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București modul de acordare a premiilor 

este stabilit de organizatorii acestei etape a concursului.  

              

  

  

Inspector școlar,  

Prof.Dr. Ciprian-Gabriel ȘANDOR  

 


