
OLIMPIADA DE FIZICĂ - ETAPA JUDEȚEANĂ 

GALAȚI - 15.02.2020 

 

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMEN nr. 4203/2018, cu 
modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEN nr. 3015/2019, 
coroborate cu prevederile Regulamentului specific privind organizarea și 
desfăşurarea olimpiadei de fizică, valabil începând cu anul școlar 2018-2019, nr. 
24843/17.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, 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 50% din punctajul 
maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană.  

Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv 
fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu 
prevederile art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare. Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv, 
fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an 
de studiu.  

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în 
situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite 
conform art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru, vor fi departajaţi utilizându-se 
următoarele criterii: 

1. La fiecare clasă se calculează media aritmetică a punctajelor obținute de 
toți elevii participanți, la fiecare problemă din cadrul subiectului de la clasa 
respectivă. Ierarhia dificultății problemelor de la fiecare clasă este dată de 
ordinea crescătoare a valorii mediei aritmetice, calculată pentru fiecare 
problemă din subiectul la clasa respectivă: problema cea mai dificilă este cea la 
care elevii de la o clasă au obținut punctaje ale căror medie aritmetică calculată 
are valoarea cea mai mică. 
2. Departajarea se realizează în funcție de punctajul obținut la problema cea 
mai dificilă. În cazul menținerii egalității se va lua în considerare punctajul 
obținut la problema următoare ca dificultate. 



3. În cazul menținerii în continuare a egalității, se vor lua în considerare 
următoarele criterii specifice, stabilite în comisia județeană: 

- Performanța elevului obținută la etapa internațională, națională și 
respectiv probele de selecție din cadrul olimpiadelor care au avut ca probă 
de concurs fizica, desfășurate în perioada cuprinsă între finalul cursurilor 
din anul școlar precedent și până la data desfășurării competiției. 

- Etapa națională a concursului Impuls Perpetuum. 
- Etapele naționale din anul școlar curent ale concursurilor Evrika și 

Vrânceanu-Procopiu. 
4. În cazul menținerii în continuare a egalității sau în situația în care nu se 
poate realiza departajarea(dacă elevii nu au participat la 
olimpiadele/concursurile menționate la punctul 3), se vor lua în considerare, în 
aceeași ordine, rezultatele obținute în anul școlar precedent. 

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare pentru participarea la etapa 
națională a olimpiadei de fizică se atribuie locuri suplimentare, 43 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 metodologie. În situația în care, la nivelul județului, la un an 
de studiu nu există participanți sau elevii participanți nu îndeplinesc criteriul cel 
puţin 50% din punctajul maxim, locurile rămase astfel libere se adiționează la 
ierarhia centralizată la nivel național. 

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană 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 Metodologiei-cadru. 


