
 

PRECIZARI PRIVIND ORANIZAREA OLIMPIADELOR  ŞCOLARE FAZA LOCALA  

 LA DISCIPLINELE FIZICA, CHIMIE,BIOLOGIE 

în anul școlar 2019-2020 

Olimpiadele se vor desfășura în conformitate cu regulamentul specific elaborat cf. OMEN nr. 

4203/30.07.2018 privind modificarea anexei nr. 1 a OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a regulamentului 

de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare. 

Precizări pentru etapa locala a olimpiadei de chimie în anul școlar 2019-2020: 

- Etapa pe şcoală, se desfăşoară până la data de 20 decembrie 

2019 și este organizată de către comisia metodică sau catedra de chimie a unităţii de învățământ. 

- Etapa locală (nivel gimnazial şi nivel liceal), va avea loc 

sambata, 25 ianuarie 2020, între orele 9,00-12,00. 

-XII vor fi intocmite de catre membrii 

comisiei in baza deciziei  asigurate de I.S.J. Gorj . 

 

 

catedrei/ comisiei metodice, la nivelul unității de învățământ. 

 

catedră/comisie metodică, și, respectiv, inspectorului școlar de fizică/chimie până miercuri, 29 

ianuarie 2020, ora 12,00 (anexa 1). 

 27 ianuarie 2020, ora 12:00, se vor afișa rezultatele finale cu elevii calificaţi pentru 

etapa judeţeană. 

- Etapa judeţeană, va avea loc în 28 februarie 2020, la Colegiul 

Național ”Tudor Vladimirescu” Tg Jiu, cu subiecte unice, elaborate de către MEN, pentru clasele 

VIII-XII. 

 

Precizări pentru etapa locala a olimpiadei de fizica în anul școlar 2019-2020: 

- Etapa pe şcoală, se desfăşoară până la data de 20 decembrie 2019 

și este organizată de către comisia metodică sau catedra de fizica a unităţii de învățământ. 



- Etapa locală (nivel gimnazial şi nivel liceal), va avea loc 

sambata, 18 ianuarie 2020, între orele 9,00-12,00. 

de corectare vor fi intocmite de catre membrii comisiei in baza deciziei  

asigurate de I.S.J. Gorj . 

 

catedrei/ comisiei metodice, la nivelul unității de învățământ. 

 

catedră/comisie metodică, și, respectiv, inspectorului școlar de fizică/chimie până miercuri, 22 

ianuarie 2020, ora 12,00 

Precizări pentru etapa locala a olimpiadei de biologie în anul școlar 2019-2020: 

- Etapa pe şcoală, se desfăşoară până la data de 20 decembrie 

2019 și este organizată de către comisia metodică sau catedra de biologie a unităţii de 

învățământ. 

- Etapa locală  va avea loc sambata, 1 febr. 2020, între orele 

9,00-11,00. Subiectele şi baremele de corectare  vor fi intocmite de catre membrii comisiei in 

baza deciziei  asigurate de I.S.J. Gorj . 

Organizarea olimpiadei se face pe centru de examen astfel : 

- Centrul Tg Jiu  la CNSH, Tg Jiu, responsabil, prof. Golea Dorina 

- Centrul Motru la Colegiul ,,Geore Cosbuc,, Motru, prof. Laudat Raluca 

- Centrul Tg Carbunesti, Liceul Tudor Arghezi,, Tg Carbunesti, prof. Florea Loredana 

- Centrul Balteni, Liceul Tehnologic Balteni, prof. Tataru Nicoleta 

- Colegiul ,,Gheorghe Tatarescu,, prof Arambasa Adela 

- Liceul Teoretic Novaci, prof. Ticu Gheorghe. 

Tabelele cu elevii participaniti se vor transmite pana in data de 15 ianuarie catre responsabilii de 

centru de examen, iar pentru centrul Tg Jiu la prof. Popescu Dacia. 

Media minimă de calificare va fi stabilită de către membrii comisiei județene, în conformitate cu 

metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor școlareInspector şcolar, 

Inspector scolar, 

Prof. Damo Daniela 

 

 


