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OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE CHIMIE   

04 FEBRUARIE 2023 

CRITERII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ 

 

Extras din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Chimie 

2022-2023 

 

Art. 10 (1) Numărul locurilor atribuite la etapa națională fiecărui județ, respectiv 

fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu prevederile 

art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru. Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, 

respectiv, fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru 

fiecare an de studiu.  

(2) În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Metodologiei-cadru pentru 

participarea la etapa națională a olimpiadei de chimie se atribuie locuri suplimentare, 

43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform 

clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor 

municipiului București și după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 

15 alin. (3) din prezenta metodologie.  

(3) Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor 

municipiului București și se află în situația calificării pentru etapa națională a 

olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru, vor fi 

departajați utilizându-se următoarele criterii:  

1. punctajul mai mare obținut la Subiectul al IV-lea;  

2. punctajul mai mare obținut la Subiectul al III-lea;  

3. punctajul mai mare obținut la Subiectul al II-lea. În cazul în care, după aplicarea 

celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se 

organizează o probă scrisă de baraj.  

(4) Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor 

municipiului București și se află în situația calificării pe locurile suplimentare pentru 

etapa națională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depășește numărul 

de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru. 

 

Conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei de Chimie 2022-2023, se califică la etapa națională a olimpiadei, elevii 

care au obținut cel puțin 60% din punctajul maxim acordat subiectelor etapei 

județene/a sectoarelor municipiului București a olimpiadei. 

 

            

   

 


