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REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE
valabil începând cu anul școlar 2018-2019

I. Prezentare generală
Olimpiada de geografie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexă la Ordinului ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 , cu modificările și completările ulterioare,
introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, numită, în continuare, Metodologie –
cadru.
1. La olimpiada de geografie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și
confesional, indiferent de forma de învățământ.
2. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală.
3. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a.
4. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul
clasei lor. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi
nici invers.
5. La etapa naţională se susțin două probe: proba teoretică – cu o pondere de 75% în
punctajul final și proba practică - cu o pondere de 25% în punctajul final. Durata probei
teoretice, pentru toate etapele, este de 3 (trei) ore. Proba practică are două componente: proba
practică, de teren, cu o durată stabilită în funcție de traseul și de punctele de observație
stabilite de Comisia Centrală și de județul organizator, dar care nu poate să depășească 8 ore;
proba practică scrisă, care se desfășoară după proba practică de teren și are o durată de 90
minute.
II. Etapele olimpiadei și selecția elevilor
1. Pentru etapa pe şcoală și locală, perioada generală a desfășurării acestor etape se
comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și este menționată în precizările
elaborate anual de inspectorul de specialitate din MEN. Data desfășurării etapei pe şcoală și
locală este stabilită de către inspectorul școlar de specialitate din inspectoratele școlare
județene /Inspectoratul Școlar al Municipiului București și se încadrează în perioada generală
comunicată, de regulă, în luna decembrie, respectiv ianuarie a anului școlar în curs. Criteriile

de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de profesorul/profesorii de geografie
din fiecare unitate școlară.
Nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa următoare şi numărul de elevi
calificaţi sunt stabilite de către comisiile de organizare și evaluare ale etapelor respective.
2. Pentru etapa judeţeană /a sectoarelor municipiului Bucureşti a olimpiadei, data desfășurării
este stabilită la nivelul MEN, de regulă, în luna martie. Pentru clasa a VIII-a şi pentru ciclul
liceal, subiectele sunt unice şi sunt elaborate de grupul de lucru pentru subiecte format din
membrii comisiei centrale a competiției naționale. Subiectele, în limba română şi în limbile
minorităților care solicită traducerea lor, vor fi transmise județelor în format electronic, fiind
accesibile în dimineața zilei de concurs. Locurile desfășurării sunt stabilite de fiecare
inspectorat școlar județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Punctajul minim
necesar pentru calificarea elevilor la etapa naţională este de 75 puncte.
Comisia judeteană pentru disciplina geografie stabilește modul de atribuire a premiilor
la această etapă după centralizarea rezultatelor.
3. 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 Metodologiei-cadru, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. (3).
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 național 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
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 naţionale. În astfel de situaţii, la un an de studiu,
numărul de locuri la etapa naţională nu poate depăşi 85 candidați.
Ministerul Educaţiei Naționale 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).
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

cadrul MEN, 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.
III. Structura subiectelor de concurs și elaborarea lor
1. Structura subiectelor este stabilită în fiecare an de Comisia Națională pentru disciplina
Geografie și este făcută publică, împreună cu programa și bibliografia aferentă.
2. Subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi elaborate la nivelul unităţilor de învățământ.
3. La etapa locală/de sector al municipiului Bucureşti, acestea vor fi elaborate de către un
grup de cadre didactice coordonat de Comisia de organizare și evaluare pentru etapa
respectivă.
4. 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 CNEE sau de reprezentantul MEN cu atribuții specifice
referitoare la elaborarea subiectelor și baremelor de olimpiadă pentru etapa județeană/a
sectoarelor municipiului București.
5. La etapa națională a olimpiadei, subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de
grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei centrale a competiției naționale constituit în
acest sens și coordonat de inspectorul general din MEN, președintele executiv al acestei
comisii și de reprezentantul CNEE. Grupul de lucru va asigura și traducerea subiectelor în
limba maternă a elevilor participanți care aparțin diferitelor minorități. Comisia centrală a
competiției naționale va verifica corectitudinea subiectelor întocmite și a baremelor de
evaluare în ziua premergătoare zilei probei de concurs. În acest sens, se constituie câte o
subcomisie, pentru fiecare an de studiu.
IV. Organizarea comisiilor
Pentru fiecare etapă, componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin
membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru, cu modificările și
completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019.
V. Desfășurarea probelor de evaluare
Desfășurarea probelor de evaluare se face conform Metodologiei-cadru, cu modificările și
completările ulterioare și a unei proceduri elaborată la nivelul MEN.
VI. Contestaţiile
1. Rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale se face conform Metodologieicadru, cap. II, secțiunea 2, articolele 42 -44.
2. La toate etapele olimpiadei de geografie, rezolvarea contestaţiilor se va face prin
reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate.
3. Contestațiile se pot depune doar pentru proba teoretică.
4. Înainte de depunerea contestației, la etapa națională elevul poate solicita să-și vadă propria
lucrare, în prezența unui membru al subcomisiei de organizare și evaluare.

5. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de subcomisia de evaluare/Comisia
centrală a concursului național nu este în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune
contestație.
6. La etapele pe școală, locală, judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională ale
olimpiadei de geografie, contestaţiile se soluționează conform art. 42-44 din Metodologiacadru, cu modificările și completările ulterioare. 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.
7. Termenul de depunere a contestațiilor este stabilit de Comisia de organizare și evaluare de
la etapă pe școală, locală, județeană și interjudețeană/regională, respectiv de către Comisia
centrală a concursului național pentru etapa națională și sunt comunicate participanților în
momentul afișării rezultatelor inițiale.
8. Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 ore de la încheierea
depunerii contestațiilor pentru etapa națională și 72 de ore pentru etapele județeană și locală.
9. Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.
VII. Selecționarea lotului reprezentativ pentru olimpiada internațională
1. În vederea selecționării lotului reprezentativ care va participa la olimpiada internațională
de geografie și la olimpiada balcanică de geografie se organizează probe de baraj (o probă
orală și una scrisă de specialitate în limba engleză). Proba orală este eliminatorie.
2. Subiectele pentru probele de evaluare şi baremele sunt elaborate de o subcomisie formată
din evaluatori numiți de către președinte și de preşedintele executiv ai Comisiei Centrale a
olimpiadei de geografie, precum și de reprezentantul CNEE.
3. Pot participa la proba de baraj, toți elevii care au obținut punctajul final, cel puțin 85 de
puncte și care îndeplinesc condițiile de vârstă solicitate de Regulamentul Olimpiadei
Internaționale de Geografie și al Olimpiadei Balcanice de Geografie.
4. Durata interviului/testului oral de departajare pentru selecţionarea lotului reprezentativ este
de 10 minute pentru fiecare candidat, iar durata probei scrise de evaluare este de 90 de
minute.
5. În caz de egalitate de punctaj, departajarea finală a elevilor în vederea selecționării lotului
reprezentativ pentru olimpiada internațională și balcaniadă, se va realiza pe baza punctajului
obținut de candidat la proba teoretică scrisă susținută în cadrul etapei naționale.
VIII. Premierea
1. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
2. La etapele locală, județeană/sectoarelor municipiului București, modul de acordare a
premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului.
3. Conform art. 47 alin (2) ,,La etapa națională a concursurilor școlare, la care participarea
elevilor este individuală, MEN acordă, pentru fiecare an de studiu/disciplină, secțiune,
categorie, maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un
număr de mențiuni reprezentând 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg
imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a
condiției de punctaj stabilite prin regulamentele specifice. Fac excepție situațiile în care doi
sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare,
caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru punctaje egale.”

4. Pe lângă premiile acordate de MEN, la etapa națională pot fi acordate și premii speciale de
către societăți științifice, asociații profesionale, universități, organizații ale minorităților
naționale din România sau din străinătate, autorități locale sau sponsori.
5. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a concursului
național și vor fi comunicate participanților la deschiderea fiecărei competiții.
IX. Dispoziţii 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 Naționale 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
general din MEN și pe adresa de e-mail a inspectorului pentru disciplina geografie din
județul-gazdă al etapei naționale a olimpiadei de geografie.
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