INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Criteriile de calificare pentru etapa națională a Olimpiadelor disciplinelor din aria curriculară
”Tehnologii”
1. Calificarea elevilor la etapa județeană se face prin sistem competiţional, având ca unic
criteriu de calificare ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obţinut de
elev la etapa județeană;
2. La etapa națională se califică primul elev clasat din fiecare an de studiu, cu condiţia ca
punctajul obţinut să fie de minim 70 puncte (media aritmetică a punctajelor obţinute la
cele două probe - proba scrisă şi proba practică);
3. Pe locurile următoare se vor califica elevii, în ordinea descrescătoare a punctajelor
obţinute pe clasă;
4. Pentru departajarea elevilor care au obţinut punctaje egale, se va lua în considerare
punctajul obţinut la proba scrisă (concurenţii se departajează prin nota cea mai mare la
proba scrisă);
5. Dacă notele la proba scrisă coincid, se va lua în calcul punctajul obţinut la subiectul al IIIlea din cadrul probei scrise;
6. Dacă în urma evaluării notele la proba scrisă coincid precum şi punctajul obţinut la
subiectul al III-lea, atunci se va desfăşura o probă de departajare, cu subiecte din
tematica probei practice.
7. Calculul mediei finale în urma susţinerii probelor de concurs se face, astfel:
P  PPP
M  PS
, unde:
2
PPS – punctaj final la proba scrisă după rezolvarea contestaţiilor, PPP – proba practică.

8. Membrii comisiei de evaluare pentru proba de departajare vor fi alţii decât cei care au
participat anterior la evaluare.
Criteriile au fost stabilite în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012
şi cu precizările regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor la
disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” aprobat prin adresa MECTS nr. Nr. 30.131 / 17.02.
2012.
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