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Regulament specific privind desfășurarea Olimpiadei „Științe pentru Juniori”  

 

 

I. Prezentare generală 

Olimpiada Științe pentru Juniori se adresează elevilor din învățământul obligatoriu, clasele a VlI-a, a 

VIII-a,  IX-a și a X-a, cu respectarea condiției ca participantul să nu împlinească vârsta de 16 ani 

până la data de 31 decembrie, anul curent. Pot participa elevii de la învățământul de stat și de la 

învățământul particular. Această olimpiadă are următoarele etape: etapa județeană/a municipiului 

București, etapa națională (ONȘJ) și etapa internațională (OIȘJ). Probele de concurs sunt: proba 

teoretică și proba practică. Proba practică a olimpiadei este obligatorie numai pentru etapa națională și 

pentru etapa internațională ale olimpiadei. Participarea la această olimpiadă este individuală, după o 

programă și o bibliografie unice (programa și subiectele de concurs sunt valabile atât pentru elevii din 

clasa a VII-a, cât și pentru elevii din clasa a VIII-a, a IX-a și a X-a  participanți care respectă condiția 

de vârstă). Lotul lărgit pentru olimpiada de Științe - etapa internațională va fi format din primii 15 

elevi din lista clasamentului final al olimpiadei-etapa națională. 

 

I. Selecția elevilor 

a)  Pentru etapa județeană /a municipiului București a olimpiadei, subiectele sunt unice 

Subiectele, în limba română și în limbile minorităților care solicită traducerea lor, vor fi transmise 

județelor, în format electronic, parolate, în ziua premergătoare concursului. Parola, pentru deschiderea 

subiectelor, este transmisă de la MEN, în dimineața zilei de concurs, inspectorilor școlari de 

specialitate implicați în desfășurarea acestei etape. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa 

județeană/ a municipiului București stabilește, cu maximă responsabilitate, criterii de departajare a 

candidaților care au obținut punctaje egale și se află în situația calificării pentru etapa națională. 

Aceste criterii vor fi consemnate în procesul - verbal al întâlnirii de lucru a comisiei și, împreună cu 

lista locurilor repartizate vor fi postate pe site-ul ISJ/ISMB și afișate la avizierul unităților școlare din 

care provin elevii calificați pentru această etapă, dar și la locul de desfășurare a olimpiadei, cu cel 

puțin 5 zile înainte de concurs. 

b)  Pentru etapa națională a olimpiadei se califică, din fiecare județ/municipiul București un 

număr de elevi conform tabelului cu loturile județene/ al municipiului București prevăzut în Precizări 

cu privire la organizarea si desfășurarea olimpiadei Științe pentru Juniori, publicate anual, numai 

dacă aceștia au obținut cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa 

județeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ), respectiv 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) se stabilește în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, art. 30 alin (1) și (2). 



În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 3 al Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012, pentru participarea la etapa națională a 

olimpiadei de științe pentru juniori se atribuie locuri suplimentare. Numărul de locuri suplimentare se 

stabilește de către MEN în funcție de rezultatele obținute de ISJ/ISMB la ediția precedentă a ONȘJ și a 

OIȘJ. 

Pentru etapele județeană și națională ale olimpiadei Științe pentru Juniori, graficul de desfășurare și 

limitele de încadrare a materiei pentru concurs sunt stabilite de inspectorii generali de specialitate din 

cadrul MEN, președinții executivi al comisiei centrale. Graficul de desfășurare, limitele de încadrare a 

materiei pentru concurs, programa de olimpiadă și bibliografia aferentă sunt prezentate în Precizări cu 

privire la organizarea si desfășurarea olimpiadei de științe pentru juniori, publicate anual. 

 

II.  Structura subiectelor de concurs și elaborarea lor 

Subiectele pot fi de tip grilă și probleme, în funcție de specificul disciplinei (fizică, chimie, biologie). 

a)  Pentru etapa județeană/ a municipiului București a olimpiadei, subiectele și baremele de 

evaluare sunt realizate pe discipline de concurs (fizică, chimie, biologie) de către un grup de lucru 

format din membri ai comisiei centrale coordonat de către inspectorii generali de specialitate din MEN 

care fac parte din comisia centrală a olimpiadei Științe pentru Juniori. 

b)  Pentru etapa națională a olimpiadei, subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate pe 

disciplinele de concurs (fizică, chimie, biologie) de către grupurile de lucru pentru subiecte ale celor 

trei subcomisii ale Comisiei centrale a olimpiadei Științe pentru Juniori, constituite și coordonate de 

către inspectorii generali de specialitate din MEN.  Grupurile de lucru își desfășură activitatea cu două 

zile înainte de prima probă de concurs și asigură 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 seara premergătoare zilei probei de 

concurs. 

Rezolvarea subiectelor de către elevi se realizează pe foi separate pentru cele trei discipline - fizică, 

chimie, biologie. 

 

III.  Evaluarea lucrărilor 

Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012, capitolul III, secțiunea a Il-a. 

Corectarea lucrărilor elevilor se va realiza, în după-amiaza zilei de concurs, separat, pe subcomisiile 

corespunzătoare celor trei discipline - fizică, chimie și biologie. Profesorii evaluatori dintr-o pereche 

își vor desfășura activitatea în săli de clasă diferite. Vicepreședinții comisiilor de evaluare primesc 

borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media aritmetică a punctajelor celor 

două evaluări ale lucrării care va fi și punctajul final acordat concurentului. Diferența dintre punctajele 

acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul total stabilit conform 

baremului. Dacă diferența este mai mare de 5%, vicepreședintele mediază între cei doi evaluatori. 

 

IV. Rezolvarea contestațiilor 

La toate lucrările scrise ale etapelor olimpiadei de științe pentru juniori, rezolvarea contestațiilor se va 

face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afișate. Contestațiile se fac pentru fiecare 

subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al 

propriei evaluări. 

Contestațiile sunt admise în cazul în care diferența dintre punctajul inițial și cel obținut la contestații 

este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice sau practice de la disciplina 

respectivă: fizică, chimie sau biologie. Deciziile comisiei de contestații sunt definitive, după validarea 

lor de către președintele Comisiei centrale. Rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-



verbal, care este semnat de toți membrii acesteia. 

La proba practică, partea de manualitate nu se contestă, dar se pot depune contestații, în vedere 

reevaluarea răspunsurilor scrise de la proba practică. 

 

V. Stabilirea rezultatelor finale și premierea 

Elevii care obțin punctaje egale și ocupă primele poziții în clasament vor fi departajați utilizându-se 

criteriile următoare: 

1. punctajul mai mare obținut la proba teoretică (fizică, chimie, biologie); 

2. punctajul mai mare obținut la proba teoretică de biologie; 

3. punctajul mai mare obținut la proba practică de chimie; 

4. punctajul mai mare obținut la proba practică de fizică; 

5. în cazul păstrării egalității, după aplicarea celor două criterii, elevii în cauză vor fi departajați 

printr-o probă scrisă. 

Premiile vor fi acordate în conformitate cu Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012 și cu prevederile OMEN nr. 3768/2017. 

 

VI.  Pregătirea lotului național 

Pregătirea lotului lărgit de Științe se va face centralizat, de către profesori din învățământul universitar 

și din învățământul preuniversitar care vor realiza și selecționarea celor șase elevi pentru lotul restrâns. 

În restul timpului, pregătirea elevilor se va desfășura, individual, cu profesorii de la clasă sau de la 

centrul de excelență. 

Pregătirea și selecționarea lotului restrâns reprezintă o etapă preliminară a participării la olimpiada 

internațională, fiind aplicat regulamentul IJSO. Pentru selecția lotului restrâns nu se admit contestații 

de reevaluare a lucrărilor date la probele de selecție. 

Comisia de selecție elaborează un proces-verbal care conține criterii de departajare în cazul 

punctajelor egale. 

 

VII.  Dispoziții finale 

Toți profesorii care participă la elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare și la evaluarea 

lucrărilor vor da o declarație scrisă în care vor menționa că nu au elevi în concurs și că asigură secretul 

subiectelor și baremelor de evaluare întocmite. In caz contrar, aceștia vor fi sancționați conform 

legislației în vigoare. 

Inspectorul școlar de specialitate din județ/municipiul București are obligația de a transmite, în termen 

de 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București, la Ministerului Educației 

Naționale și județului organizator al etapei naționale a competiției, datele elevilor calificați pentru 

etapa națională. Aceste date vor fi  cuprinse într-un tabel din care să reiasă  numele și prenumele 

elevilor, clasa, unitatea școlară de proveniență (cu nume complet), punctajul obţinut la etapa judeţeană, 

profesorii care i-au pregătit, profesorul care va însoți lotul la etapa națională și date de contact ale 

elevului. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului școlar general și a inspectorului școlar 

de specialitate care a coordonat organizarea etapei judeţene a olimpiadei. Aceste date vor fi transmise 

prin fax la numărul 021/313 5547 și pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate din județul-

gazdă al etapei naționale a olimpiadei de științe pentru juniori 
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