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Precizări privind organizarea etapei județene a Olimpiadei de Fizică 

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Fizică se va desfășura în data de 05 martie 2023 la Colegiul 

Național “Petru Rareș” din Piatra-Neamț, începând cu ora 09.30. Elevii se vor prezenta în sală în intervalul 08.45 – 

09.15 și vor fi legitimați pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev cu fotografie și vizat la zi. Instruirea 

elevilor se va realiza în intervalul orar 09.15 – 09.30. Elevii trebuie să aibă asupra lor instrumente de scris (pix sau stilou 

cu cerneală albastră, creion negru), pot avea instrumente de geometrie (riglă, echer) și calculator neprogramabil. 

Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în funcţie de numărul 

elevilor participanţi care susţin olimpiada în altă localitate decât cea în care domiciliază, aceştia vor fi însoţiţi de unul 

sau mai multe cadre didactice, conform reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoţitor 

îşi asumă responsabilitatea supravegherii şi îndrumării corespunzătoare a elevilor şi răspunde pentru orice incident 

apărut şi negestionat corespunzător. 

Activitatea de evaluare va avea loc la Colegiul Național “Petru Rareș” din Piatra-Neamț, 

în data de 05 martie 2023, începând cu ora 13.00. 

Conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de fizică în anul școlar 2022-

2023, document nr. 24991/06.02.2023: 

Art. 8. (1) La fiecare etapă a olimpiadei de fizică, elevii vor susține o probă scrisă cu durata de 3 ore, al cărei 

punctaj maxim este de 30 de puncte. 

(2) Proba scrisă va conține trei subiecte. Punctajul maxim ce poate fi obținut de candidat în urma rezolvării 

oricărui subiect este de 10 puncte. 

Art. 10. Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, individual, în cadrul fiecărei 

clase, având la bază:  

A. Ierarhia realizată, la fiecare clasă, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor totale obținute de elevi în 

urma susținerii probei din cadrul etapei curente a olimpiadei de fizică;  

B. Condiția ca punctajul obținut de elev sa fie cel puțin 60% din punctajul maxim obținut la clasa și la proba 

corespunzătoare etapei - pe școală, pe localitate, județ/sector. 

Art. 15. La etapa națională, din fiecare județ/sector al municipiului București se califică 7 elevi, și anume primul 

candidat din ierarhia stabilită la fiecare clasă, la nivelul fiecărui județ/ sector al municipiului București, dacă 

îndeplinește criteriul prevăzut la Art. 10 B. 

Art. 16. Se stabilește pentru fiecare clasă, ierarhia națională centralizată, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute de candidați indiferent din județul/sectorul municipiului București de unde provin aceștia. În 

ierarhia națională centralizată nu sunt incluși elevii care s-au calificat la etapa națională conform Art. 15, precum și 

cei care nu îndeplinesc criteriul prevăzut la Art. 10 B. 

Art. 17. La fiecare clasă, se califică la etapa națională, în plus față de elevii calificați conform criteriului de la 

art. 15, primii 43 de elevi din ierarhia centralizată națională. 

Urăm mult succes tuturor participanților! 
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