INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU
Nr. _____/ ___________

Avizat,
Inspector Şcolar General,
Prof. dr. Ştefan FIRU

Precizări privind oganizarea Concursului de chimie ”Petru Poni”
(clasele IX-XII, filiera tehologică),
etapa judeteană în anul școlar 2016-2017










Concursul de chimie ”Petru Poni” (clasele IX-XII, filiera tehologică) - Etapa județeană va
avea loc în ziua de sâmbătă, 11 martie 2017, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
”Terezianum” Sibiu/ Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, în conformitate cu calendarul
concursurilor naţionale pentru anul școlar 2016-2017 şi cu Metodologiei - cadru de organizare
şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012.
Concursul se organizează pentru elevii claselor de liceu de la filiera tehnologică. Pot participa
elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat
şi cel particular. Participarea la acest concurs este individuală.
Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. Singura
excepţie admisă va fi pentru elevii clasei a XI-a, anul de completare seral, care vor fi înscrişi la
clasa a X-a.
Elevii pot participa la această etapă pe baza fişelor de înscriere, centralizate la nivelul unităţilor
de învățământ din județ. Tabelele cu datele centralizate ale elevilor înscriși, conform Anexei
2, vor fi completate online și, respectiv, transmise în format letric către ISJ Sibiu, în
atenția inspectorului școlar, până miercuri, 8 martie 2017, ora 12:00. Conducerea fiecărei
unități de învățământ va certifica, prin semnătură, profilul/calificarea profesională a fiecărui
elev înscris în concurs. Comisia județeană va verifica și va repartiza elevii înscriși de unitățile
de învățământ, în funcție de specializări și calificări, în conformitate cu Anexa 1.
Limita materiei: conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea
Concursului de Chimie ”Petru Poni”, anexa 1.

Mod de organizare:


Concursul de chimie ”Petru Poni” (clasele IX-XII, filiera tehologică) - Etapa județeană se
va desfășura în data de 11 martie 2017, începând cu ora 9:00.





Centre de concurs:
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu
Colegiul Tehnic ”Mediensis” Mediaș



Pentru faza judeţeană/municipiul Bucureşti, subiectele pentru concurs sunt realizate pe
clase/profil/calificări profesionale și în funcție de tipul de programă și sunt unice pentru toate
județele și municipiul București. Subiectele și baremele de evaluare sunt întocmite la nivelul
MEN.



Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți la ora 8:30.



Accesul elevilor în săli va fi permis până la ora 8:45. Elevii au obligația să aibă actul de
identitate/carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2016-2017. Este interzis accesul elevilor, în
sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice,
caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este
permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile. Elevii care se deplasează din alte localităţi
vor fi însoţiţi de profesorul delegat, care va asigura supravegherea şi îndrumarea
corespunzatoare a elevilor pe tot parcursul activităţii.



În cadrul etapei județeane/ a municipiului București, elevii vor susține câte o probă teoretică, cu
durata de 3 ore. Concursul se va desfășura între orele 9:00 – 12:00.



Profesorii evaluatori vor fi prezenți la centrul de concurs începând cu ora 11:45. Evaluarea
lucrărilor va începe la ora 12:30.



Afişarea rezultatelor inițiale se va face în acelaşi timp la toate clasele, în interval de
maximum 6 ore de la finalizarea evaluării la proba respectivă.



În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu au fost evaluată conform baremului, elevii și
profesorii îndrumători/însoțitori pot sesiza comisia concursului prin depunerea de contestaţii.
Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul şi profesorul îndrumător/însoţitor
consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări.
Contestaţia se face prin cerere scrisă depusă la secretariatul şcolii în care s-a desfăşurat etapa
judeţeană, sau prin fax., în data de 13 martie 2017, între orele 10:00 – 12:00. Nu se pot depune
contestaţii decât pentru propria lucrare. Anterior depunerii contestației, elevul poate solicita săși vadă propria lucrare în prezența unui membru al comisiei de evaluare.



Premiile și mențiunile vor fi acordate în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2011, art. 55, 56.



Calificarea elevilor la etapa imediat superioară se va face în urma calificării la etapa judeţeană,
prin sistem competiţional, având ca unic criteriu de calificare ierarhizarea în ordine
descrescătoare a punctajului total obţinut de elev la etapa corespunzătoare a concursului şi în
limita locurilor alocate de M.E.N., judeţului Sibiu.



Rezultatele după contestații vor fi afișate marți, 14 martie 2017, ora 14:00.

Inspector şcolar,
Prof. Mariana Buzuriu

Anexa 2
Antetul unității de învățământ
Nr. ………..
CATRE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU
În atenţia doamnei inspector de fizică și chimie, Mariana Buzuriu

Tabel nominal cu elevii înscriși la etapa județeană a
Concursului de Chimie ”Petru Poni”, 11 martie 2017
Nr.
crt.

Numele, inițiala
Profil/
tatălui și
calificare
prenumele elevului

Director,
.................................................

Clasa

Limba de
concurs
solicitată

Telefonul
elevului

Profesorul
care a
pregătit
elevul la
clasa

Responsabil comisie metodică/Profesor de chimie,
................................................................................

