
 
 

CRITERII DE CALIFICARE/DEPARTAJARE 

ONF 2017 

 

 
1. Pentru etapa naţională a Olimpiadei de fizică, judeţului Galaţi îi sunt repartizate maxim 13 

locuri eligibile, conform regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea 

olimpiadei de fizică.  

2. La etapa judeţeană departajarea elevilor care au obţinut punctaje egale de face în funcţie 

de punctajul de la problema 3; în cazul egalităţii se va lua în considerare punctajul de la 

problema 2. 

3. Criterii de calificare a elevilor în vederea participării la etapa naţională 

 

I. Vor participa elevii clasaţi pe locul I şi II, la clasele VI-XI, respectiv primul clasat 

la clasa XII, dacă îndeplinesc condiţia: punctajul să fie minim 50% din punctajul 

maxim, conform baremului.  

II. In cazul în care, la o clasă, niciun candidat nu îndeplineşte condiţia punctajului 

minim 50% din punctajul maxim, conform baremului, locul/locurile repartizate 

clasei respective se vor redistribui către celelalte clase. 

III. La redistribuire participă elevii de pe locul III, cu punctajul cel mai mare, 

indiferent de clasă, cu condiţia încadrării în punctajul minim 50% din punctajul 

maxim, conform baremului. 

IV. Dacă rămân locuri vacante după criteriile de mai sus se califică elevii cu punctajul 

cel mai mare, indiferent de clasă, în limita locurilor repartizate, cu condiţia 

încadrării în punctajul minim 50% din punctajul maxim, conform baremului. 

 

 

Elevii calificați la etapa națională vor confirma participarea în lotul reprezentativ al 

județului Galați în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor finale. 

 

Un elev calificat la etapa naţională poate renunța la acest drept printr-o 

scrisoare/declarație transmisă președintelui Comisiei de organizare şi evaluare a 

Olimpiadei de Fizică. Declarația de renunțare, dată în prezența directorului unității de 

proveniență a elevului și certificată de director prin semnătură și ștampilă, va fi 

transmisă cel târziu până la data de 20 martie 2017. Pe locul astfel eliberat se va califica 

următorul clasat, de la clasa respectivă, cu condiţia încadrării în punctajul minim 50% 

din punctajul maxim. 

 

La etapa judeţeană se vor acorda premii şi menţiuni elevilor participanţi, în conformitate cu 

metodologia cadru de desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.  

 

Aceste criterii au fost stabilite în şedinţa Comisiei de organizare şi evaluare a Olimpiadei de 

Fizică, etapa judeţeană, organizată în data de 16 februarie 2017. 
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