
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se calculează un „punctaj de referinŃă pe clasă” egal cu media punctajelor primilor 3 clasaŃi la 
clasa respectivă şi se acordă : 

• PREMIUL I  pentru candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 85% din „punctajul de 
referinŃă pe clasă”, dar nu mai mici de 17 puncte  

• PREMIUL II  pentru candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 70% din „punctajul de 
referinŃă pe clasă”, dar nu mai mici de 14 puncte  

• PREMIUL III  pentru candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 55% din  „punctajul 
de referinŃă pe clasă”, dar nu mai mici de 11 puncte  

• MENłIUNE  pentru candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 40% din „punctajul de 
referinŃă pe clasă”, dar nu mai mici de 8 puncte  

Pentru faza judeŃeană a olimpiadei se califică toŃi elevii care au obŃinut premii şi menŃiuni la faza 
locală şi următorii elevi în ordine descrescătoare a punctajului până la o valoare a acestuia stabilită de 
către Comisia de concurs  a secŃiunii sau a Cercului Pedagogic. 

Dacă cel mai mare premiu obŃinut la o clasă este premiul II, se acordă PREMIUL III pentru 
candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 85% din „punctajul de referinŃă pe clasă” şi 
MENłIUNE pentru candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 70% din „punctajul de referinŃă 
pe clasă”. 

Dacă cel mai mare premiu obŃinut la o clasă este premiul III, se acordă MENłIUNE pentru 
candidaŃii care au obŃinut punctaje mai mari decât 85% din „punctajul de referinŃă pe clasă”. 

LLaa  ffaazzaa  jjuuddeeŃŃeeaannăă  ssee  aaccoorrddăă  cceell  mmuulltt    99  pprreemmiiii  şşii  1100  mmeennŃŃiiuunnii  llaa  ffiieeccaarree  nniivveell  ddee  ccllaassăă..    
 
 

 
Eventualele contestaŃii se depun la secretariatul unităŃii şcolare în care s-a organizat concursul în 

intervalul de timp stabilit de Comisia de concurs. 
ContestaŃiile se pot face pentru 1, 2 sau toate cele 3 subiecte de concurs. 
Comisia de rezolvare a contestaŃiilor va fi formată din câte 2 evaluatori la fiecare clasă, alŃii decât 

cei care au făcut evaluarea iniŃială.  
Comisia de concurs secretizează lucrările cu subiectele contestate şi le transmit Comisiei de 

rezolvare a contestaŃiilor spre reevaluare. 
Pentru subiectele care au primit iniŃial un punctaj de până la 9,50, punctajul iniŃial se 

modifică dacă între punctajul iniŃial şi cel acordat de comisia de contestaŃii se constată o 
diferenŃă de cel puŃin 0,50 puncte. 

Pentru subiectele care au primit iniŃial un punctaj de cel puŃin 9,50, punctajul definitiv este 
cel acordat de comisia de contestaŃii.  
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Punctajele obŃinute pe subiecte după contestaŃii vor fi înscrise într-un proces verbal de către 
Comisia de rezolvare a contestaŃiilor. 

Comisia de concurs reierarhizează candidaŃii după contestaŃii şi definitivează premiile fără a 
modifica punctajul de referinŃă (media primilor 3 clasaŃi la clasa respectivă, înainte de contestaŃii). 

Dacă există concurenŃi care nu au primit iniŃial premiu, iar ca urmare a rezolvării contestaŃiilor,  
ajung la un punctaj, care, conform criteriilor de mai sus, le permite obŃinerea unui premiu după 
contestaŃii, numărul premiilor acordate creşte cu numărul acestora (un premiu obŃinut după evaluarea 
iniŃială nu poate fi retras).  

La faza judeŃeană premiile se stabilesc pe baza criteriilor de mai sus, după reierarhizarea 
candidaŃilor ca urmare a contestaŃiilor.   

 
 
 

• Câte 2 PREMII  I (dacă există) cu cel mai mare punctaj de la fiecare clasă 
• LOCURILE RĂMASE NEOCUPATE ÎN LOT vor fi distribuite pe baza unui 

clasament care se realizează astfel: se calculează pentru ceilalŃi elevi care au primit 
premiul I, la fiecare clasă, procentele din “punctajul de referinŃă pe clasă” , se 
ierarhizează, indiferent de clasă, după acest procent şi apoi în continuare premiile II cu cel 
mai mare punctaj indiferent de clasă, în ordinea punctajului şi aşa mai departe, premiile 
III cu cel mai mare punctaj indiferent de clasă, în ordinea punctajului. 

• Completarea lotului se va face pe baza acestui clasament, dar astfel încât de la fiecare 
nivel de clasă ( a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a) să facă parte din lot cel 
puŃin 1 elev, dar nu mai mult de 4 elevi . 

• În eventualitatea, puŃin probabilă, în care aceste criterii nu pot departaja doi sau mai mulŃi 
elevi se va Ńine cont de rezultatele obŃinute de aceşti elevi la olimpiade în anii precedenŃi. 

În cazul în care apar situaŃii care nu poate fi soluŃionate prin algoritmul precizat mai sus, 
Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică le va analiza punctual şi va stabili modalitatea de 
rezolvare în şedinŃă extraordinară.   
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