
OLIMPIADA de FIZICĂ 
 
 

Regulament de premiere la OJF 
 
 

Condiţiile de obţinere a premiilor şi menţiunilor la etapa judeţeană 
(sunt aceleaşi aplicate la ediţiile precedente) 

 

Se calculează un „punctaj de referinţă pe clasă” egal cu media punctajelor 

primilor 3 clasaţi la clasa respectivă şi se acordă :  

• PREMIUL I pentru candidaţii care au obţinut punctaje mai mari decât 85% 

din „punctajul de referinţă pe clasă”, dar nu mai mici de 17 puncte; 

• PREMIUL II pentru candidaţii care au obţinut punctaje mai mari decât 70% 

din „punctajul de referinţă pe clasă”, dar nu mai mici de 14 puncte;  

• PREMIUL III pentru candidaţii care au obţinut punctaje mai mari decât 55% 

din „punctajul de referinţă pe clasă”, dar nu mai mici de 11 puncte; 

• MENŢIUNE pentru candidaţii care au obţinut punctaje mai mari decât 40% 

din „punctajul de referinţă pe clasă”, dar nu mai mici de 8 puncte. 

 

Dacă cel mai mare premiu obţinut la o clasă este premiul II, se acordă 

PREMIUL III pentru candidaţii care au obţinut punctaje mai mari decât 85% 

din „punctajul de referinţă pe clasă” și MENŢIUNE pentru candidaţii care au 

obţinut punctaje mai mari decât 70% din „punctajul de referinţă pe clasă”. 

Dacă cel mai mare premiu obţinut la o clasă este premiul III, se acordă 

MENŢIUNE pentru candidaţii care au obţinut punctaje mai mari decât 85% 

din „punctajul de referinţă pe clasă”. În toate aceste situaţii se va ţine cont de 

punctajul minim pentru care poate fi acordat un premiu sau menţiune. 

 

 

 

 

 



Condiţii şi criterii de formare a 
lotului de elevi pentru participare la 
etapa naţională a olimpiadei de fizică 

(ONF) 
 
 

1. Se califică câte un elev care a obţinut 
premiul I (dacă există), cu cel mai mare punctaj de la fiecare clasă/nivel de 
studio (punctaj>= 17 puncte).  
 
2. Se calculează un „punctaj de referinţă pe clasă” egal cu media punctajelor 
primilor 3 clasaţi la clasa respectivă. Se califică al doilea elev clasat, de la 
fiecare clasă, care a obţinut cel puţin 80% din „punctajul de referinţă pe clasă”, 
în ordine descrescătoare a nivelului de studiu.  
 
3. Pentru locurile rămase se reia algoritmul de la punctul anterior până la 
epuizarea locurilor disponibile în lotul ONF.  
 
În situaţia de egalitate de punctaje/procente, departajarea se va face după 
Regulamentul specific MEN privind desfăşurarea olimpiadei şi/sau după 
rezultatele obţinute în anul anterior - Olimpiadele internaţionale de profil (în 
funcţie de medalia obţinută), ONF, OJF.  
 
Dacă la un nivel de studiu nu sunt cel putin 3 participanţi, pentru fiecare 
dintre aceşti participanţi procentul se va calcula din valoarea punctajului 
maxim care se putea obţine la proba respectivă. Elevul va intra cu acest 
procent în algoritmul pentru calificare.  
În cazul în care apar situaţii care nu pot fi soluţionate prin criteriile stabilite 
şi/sau apar precizări suplimentare de la MEN, Comisia le va analiza punctual 
şi va stabili modalitatea de rezolvare în şedinţă extraordinară, cu consultarea 
Consiliului Consultativ al profesorilor de fizică.  
 
Componenţa lotului se va decide astfel încât judeţul să aibă şansa de a 
obţine cele mai bune rezultate la etapa naţională şi la barajele de 
selecţie a loturilor de pregătire pentru competiţiile externe în domeniu 
ţinând cont de prevederile art. 30 (3), (4) din Metodologia – cadru de 
organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 
școlare și extrașcolare.  
 
Punctajul minim de calificare nu poate fi mai mic de: 12p 


