
ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE 

ETAPA JUDEȚEANĂ, 18 MARTIE 2023 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

 
Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de Istorie, vă aduce 

la cunoștință criteriile de calificare, criteriile de departajare, numărul de locuri alocate județului Bihor pentru etapa naţională 

a Olimpiadei Naționale de Istorie 2023. 

Conform OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentul specific de organizare 

și desfășurare a Olimpiadei de Istorie în anul școlar 2022-2023, nr. 25041/07.02.2023 de la etapa județeană pentru etapa 

națională se califică ocupantul locului I pentru fiecare an de studiu cu condiția ca punctajul minim obținut să fie 85 puncte 

(nota minimă obținută să fie 8,50). După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin 2 

elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană cu note generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare 

la etapa națională, se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la 

subiectul/itemul/ cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă/anul de studiu 

respectiv. În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt constituite 

de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte 

acordat, prin barem, la disciplina respectivă/anul de studiu respectiv ș.a.m.d. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea 

acestor criterii elevii vor participa la o probă de baraj. Subcomisia de evaluare va elabora subiectele și baremele, iar 

subcomisia de soluționare a contestațiilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține nota cea mai mare la proba de 

baraj va avea dreptul de a reprezenta județul la etapa națională, pe locul care revine acestuia. 
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