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 ____________________________________________________________________________
            

OLIMPIADA DE ISTORIE, 

ETAPA JUDEȚEANĂ, 17 MARTIE 2018 

Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a 
OLIMPIADEI DE ISTORIE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 17 MARTIE 2018 (cf. Calendarului oficial 
MEN) la COLEGIUL ECONOMIC ADMISTRATIV IAȘI: 
  La Olimpiada de Istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și 
confesional, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este 
opţională şi individuală. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a 
a XI-a, a XII-a. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la 
nivelul clasei lor. La toate etapele se susține o proba scrisă.  
 Proba scrisă se va susține la COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IAȘI , 
începând cu ora 10.00. Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul orar 9.00-
9.30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate/ carnet de elev vizat cu poză/ certificat 
de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani) 
 Durata probei scrise este de 3 ore.  
 Lucrarea se redactează cu pix sau stilou cu cerneală albastră. 
 Este interzisă intrarea în sală cu orice sursă de informare, respectiv mijloace de 
comunicare: telefon, tabletă, manuale, dicționare, notițe, însemnări etc. 

 Listele finale cu elevii participanți și repartizarea acestora în săli vor fi postate pe site-
ul școlii organizatoare, vineri, 16 martie 2018, după ora 16.00.  
 Rezultatele inițiale vor fi afișate la avizier și pe site-ul Colegiului Economic Administrativ 
Iași după finalizarea evaluării, cel târziu duminică, 18 martie 2018. 

 Eventualele contestații pot fi depuse în ziua de luni, 19 martie 2018, în intervalul orar 

12.00-15.00, la secretariatul Colegiului Economic Administrativ Iași, urmând ca rezultatele 

contestațiilor și rezultatele finale să fie afișate cel târziu marți, 20 martie 2018, ora 16.00. În 
conformitate cu Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 
Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare 
și extrașcolare, Anexa 1, elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise. 
Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita să își vadă propria lucrare, în prezența 
unui membru al comisiei județene de organizare și evaluare (în intervalul 16.30-17.30). 
Contestaţiile au următoarea rezolvare: 

 pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj mai mic  
de 95 de puncte (nota 9,50), punctajul acordat iniţial se modifică, prin creştere sau prin 
descreştere, dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va constata o 
diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50 ). Dacă diferenţa dintre cele două punctaje acordate este 
mai mică de 5 puncte (0,50), punctajul iniţial rămâne neschimbat. Pentru lucrările care au primit 
iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9,50), punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării 
lucrării de comisia de contestaţii, indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. 
Distribuirea locurilor pentru etapa naţională 

Fiecăruia dintre judeţe i se atribuie câte 5 locuri, câte unul pentru fiecare an de studiu. 
Face excepţie de la această regulă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care primeşte 
câte 3 locuri pentru fiecare an de studiu, în total 15 locuri. Numărul total al locurilor la olimpiada 
de istorie, etapa naţională, este de 220 de elevi. În cazul în care în urma desfăşurării etapei  
judeţene/a municipiului Bucureşti rămân locuri neocupate pentru etapa naţională, acestea nu 
se redistribuie de la un judeţ la altul. Ministerul Educaţiei Naționale nu aprobă transferarea 
de locuri de la un nivel de clasă la altul sau suplimentarea locurilor. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim succes! 
            Comisia județeană de organizare 


