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PROBA PRACTICĂ 22.04.2019 
 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE OLIMPIADĂ  
 

 PENTRU ELEVI : 
• vor fi prezenţi la locul de desfăşurare a probelor cu 1 / 2 de oră înainte de ora începerii ; 

• vor avea asupra lor cartea de identitate/ certificat de naştere ; 

• nu au dreptul de a intra în sala de concurs cu telefoane mobile sau alte materiale care ar putea afecta 
obiectivitatea desfăşurării olimpiadei ; 

• vor avea asupra lor materialele necesare desfăşurării lucrării practice, precizate în nota MEN; 

• modul de completare a fişelor  de concurs : 

• varianta corectă 
X varianta incorectă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• vor primi cel mult 3 fişe de concurs dar numai în cazul în care au greşeli de completare pe fişă; 

• vor semna în procesul verbal pentru predarea fişei de concurs completată  conform instrucţiunilor ; 

• vor fi prezenţi la corectarea fişei de concurs ( ora 12,00 ), care se va efectua de către profesorii 
evaluatori, în prezenţa unui membru al Comisiei Centrale şi a elevului martor; 

• vor semna pe fişa de concurs numai după trecerea punctajului de către profesorul evaluator ; 

• au dreptul să  păstreze subiectele de olimpiadă ;  

• vor verifica punctajul obţinut pe listele afişate după fiecare probă; 

• în eventualitatea unei contestaţii, vor depune o cerere scrisă la secretariatul olimpiadei  respectând 
intervalul orar de depunere anunţat în programul comisiei centrale ; 

• în cazul în care nu se respectă instrucţiunile de mai sus, preşedintele comisiei poate lua decizia de 
eliminare a elevului din olimpiadă ; 

 

 A B C D 

1.  
X • X X 

2.  
X X • X 

3.  

• X X X 

4.  
X • X X 
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PROBA TEORETICĂ – 23.04.2019 
 

 
INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE OLIMPIADĂ : 

 

 PENTRU ELEVI : 
 

• vor fi prezenţi la locul de desfăşurare a probei cu 1 /2 de oră înainte; 

• vor avea asupra lor cartea de identitate/certificat de naştere; 

• nu au dreptul de a folosi în sala de concurs calculatoare, telefoane mobile sau alte materiale care ar 
putea afecta obiectivitatea desfăşurării olimpiadei ; 

• modul de completare a fişelor  de concurs : 

• varianta corectă 

X varianta incorectă 

 
 
 
 
 
 
 
 

• vor primi cel mult 3 fişe de concurs, dar numai în cazul în care au greşeli de completare pe fişă; 

• vor semna pentru predarea fişei de concurs completată, conform instrucţiunilor din procesul-verbal; 

• vor fi prezenţi la evaluarea fişei de concurs (ora 13.00 ), care se va efectua de către profesorii evaluatori, 
în prezenţa unui membru al Comisiei centrale şi un elev martor; 

• vor semna pe fişa de concurs numai după trecerea punctajului de către profesorul evaluator; 

• au dreptul să  păstreze subiectele de olimpiadă;  

• vor verifica punctajul obţinut pe listele afişate după fiecare probă; 

• în eventualitatea unei contestaţii, vor depune o cerere scrisă la secretariatul comisiei centrale de 
olimpiadă, respectând intervalul orar de depunere anunţat în programul comisiei centrale; 

• în cazul în care nu se respectă instrucţiunile de mai sus, preşedintele comisiei poate lua decizia de 
eliminare a elevului din olimpiadă ; 

 A B C D 

1.  
X • X X 

2.  
X X • X 

3.  

• X X X 

4.  
X • X X 
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SELECŢIA LOTULUI NAŢIONAL LARGIT -25.04.2019 

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBELOR DE OLIMPIADĂ 
 

PENTRU ELEVI: 
• vor fi prezenţi la locul de desfăşurare a probelor cu 1 / 2 de oră înainte de ora începerii ; 

• vor avea asupra lor cartea de identitate ; 

• nu au dreptul de a folosi în sala de concurs calculatoare, telefoane mobile sau alte materiale care ar 
putea afecta obiectivitatea desfăşurării olimpiadei ; 

• modul de completare a fişelor  de concurs : 

• varianta corectă 
X varianta incorectă 

 
 A B C D 

1.  X • X X 
2.  X X • X 
3.  • X X X 
4.  X • X X 

 

• vor primi cel mult 3 fişe de concurs dar numai în cazul în care au greşeli de completare pe fişă  

• vor semna pentru predarea fişei de concurs completată  conform instrucţiunilor în procesul verbal; 

• durata probei : 3 ore (10,00-13,00) 

• vor fi prezenţi la evaluarea fişei de concurs ( ora 13.00 ), care se va efectua de către profesorii 
evaluatori, în prezenţa unui membru al Comisiei Centrale şi a celor doi elevi martori; 

• vor semna pe fişa de concurs numai după trecerea punctajului de către profesorul evaluator ; 

• au dreptul să  păstreze subiectele de olimpiadă ;  

• vor verifica punctajul obţinut pe listele afişate după probă; 

• în cazul în care nu se respectă instrucţiunile de mai sus, preşedintele comisiei poate lua decizia de 
eliminare a elevului din olimpiadă.  

  


