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                                                                   PRECIZĂRI 

PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE 

PĂMÂNTULUI” 

(fizică – chimie – biologie – geografie) 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2022 

  

Olimpiada „Științele Pământului” etapa județeană, se organizează pentru elevii 

claselor IX-XII. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ liceal de stat şi 

particular. Participarea elevilor la această olimpiadă este individuală. 

În cadrul etapei  județene, elevii vor susține  o probă teoretică, cu durata de 3 ore, din 

momentul în care au primit subiectele de concurs.  

 

Etapa judeţeană a olimpiadei de „Științele Pământului” se va desfășura în data de 11 

martie 2022  la Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina, începând cu ora 14:00. Accesul 

elevilor în săli este permis după 13:15. 

Este interzis accesul elevilor în sala de concurs, cu  orice fel de materiale informative: 

manuale,  culegeri, tabele periodice, caiete, calculatoare. De asemenea, se interzice accesul în 

sala de concurs cu telefoane mobile, tablete, laptop-uri.  

Elevii vor avea asupra lor atât la intrarea în sala de concurs cât și pe toată perioada 

susținerii probei, cartea de identitate. Elevii fără documente de identitate nu vor fi primiți în 

concurs! 

Fiecare şcoală care înscrie elevi în concurs va trimite tabelul nominal completat după 

modelul de mai jos, atât în format editabil (Excel) cât și în format pdf, cu număr de  

înregistrare, semnat de directorul şcolii şi ştampilat pe adresa de email 

c.n.r.g.2014@gmail.com . 

Termenul limită de transmitere a tabelelor cu elevi este  9 martie 2022.  

 

Unitatea de învăţământ.................................................. 

 
Către .....(școala organizatoare) 
 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI LA ETAPA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI 

INTERDISCIPLINARE „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

 (fizică – chimie – biologie – geografie)-11 martie 2022 
 

NR 

CRT 

NUME, 

INIŢIALA 

TATĂLUI ŞI 

PRENUME ELEV 

CLASA NUMELE 

PROFESORILOR 

COORDONATORI* 

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ 

1.     

 

 

2.     

 

 

* se vor trece profesorii coordonatori de la toate disciplinele (fizică – chimie – biologie – 

geografie, în această ordine) 

DIRECTOR. 

Prof............................................... 

mailto:c.n.r.g.2014@gmail.com
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Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile. 

 Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe subiecte, de către profesorii evaluatori care fac 

parte din comisia de evaluare, în după-amiaza zilei de concurs. 

 Eventualele contestaţii se depun pentru fiecare subiect la care elevul şi profesorul 

îndrumător consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori, este diferit de cel al 

propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte se depun personal de către elevi, la secretariatul 

Colegiului Național ,,Radu Greceanu”, luni, 14 martie 2022, între orele 9:00 -11:00 sau pe 

adresa de email c.n.r.g.2014@gmail.com . 

. 

 

Comisia județenă de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada 

Științele Pământului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:c.n.r.g.2014@gmail.com

