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NOTĂ 
Ref: modificarea și completarea Regulamentului specific privind organizarea și desfăşurarea 

olimpiadei naționale de chimie, aprobat cu nr. 25105/22.01.2019  
 
Regulamentului specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei naționale de chimie, 
aprobat cu nr. 25105/22.01.2019, se modifică și se completează după cum urmează: 
Punctul III.2. Etapa judeţeană/ a sectoarelor municipiului București  va avea următorul conținut: 
,,Pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiul Bucureşti, subiectele și baremele de evaluare pentru 
olimpiadă sunt realizate pe clase și sunt unice pentru toate județele și respectiv sectoarele municipiului 
București. Subiectele și baremele de evaluare sunt întocmite de un grup de lucru format din membrii 
Comisiei Centrale a olimpiadei naţionale aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar. 
Grupul de lucru este coordonat științific de reprezentantul CNEE cu atribuții specifice referitoare la 
elaborarea subiectelor și baremelor de olimpiadă Subiectele în limba română vor fi transmise judeţelor, 
în format electronic, în dimineaţa zilei de concurs. Pentru elevii care au solicitat subiectele traduse în 
limbile minorităţilor, se va transmite și traducerea în dimineaţa zilei în care are loc proba scrisă, la 
solicitarea prealabilă a inspectorului școlar de chimie, transmisă în scris (fax și e-mail) la MEN, cu 
minimum o săptămână înainte de data desfășurării etapei județene/a municipiului București. Comisia 
națională pentru coordonarea competițiilor școlare, poate decide ca traducerea subiectelor în limbile 
minorităților să se realizeze, în dimineața zilei de concurs, la nivelul Comisiei județene/a sectoarelor 
municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor.  
 
Din momentul comunicării parolei subiectelor pentru traducerea acestora, Comisia județeană/a 
sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor și 
profesorii traducători sunt direct răspunzători de păstrarea secretului subiectelor și a baremelor de 
evaluare și notare aferente. 
 
Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadei de chimie se va desfășura la data 
stabilită conform calendarului competițiilor școlare, începând cu ora 10.00.” 
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