
 



I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor este elaborat 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor 

școlare la disciplinele de studiu, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației din 31.01.2012; 

Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17 

din 04 ianuarie 2006.  

1.2. Scopul prezentului Regulament rezidă în stabilirea, reglementarea și monitorizarea modului 

de organizare și desfășurare a olimpiadelor și concursurilor.  

II. OBIECTIVELE OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR 

2.1. Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare axate pe următoarele obiective:  

a) Identificarea valorică, stimularea și promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale și interese 

sporite pentru un anumit domeniu de studii; 

b) Dezvoltarea capacităților și a talentelor deosebite în vederea constituirii și dezvoltării viitorului 

potențial intelectual al republicii;  

c) Promovarea valorilor culturale și etice fundamentale, spiritului competitiv și comunicării 

interpersonale;  

d) Dezvoltarea abilităților de mobilizare a voinței și facultăților intelectuale;  

e) Desfășurarea schimbului de opinii/experiență, cu referință la obiectele de studiu;  

f) Identificarea potențialului intelectual al elevilor și a performanțelor acestora.  

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADELOR PE DISCIPLINE  

DE STUDIU  

 3.1. Olimpiadele la disciplinele de cultură generală se desfășoară între elevii anilor I-III de studii 

(respectiv clasa a X-XII) în trei etape, după cum urmează: 

 I. Etapa locală – luna ianuarie.  

II. Etapa zonală – luna februarie.  

III. Etapa republicană – lunile martie-mai.  

3.2. Promovarea participanților de la o etapă la alta are loc în funcție de rezultatele obținute la 

etapa anterioară, după cum urmează:  



a) la etapa locală participă toți elevii doritori, cu aptitudini deosebite la disciplina respectivă și 

care manifestă interes pentru domeniul respectiv;  

b) la etapa zonală participă elevii care au obținut locul I la olimpiada locală, în colegiu;  

c) la olimpiada republicană participă elevii care au obținut locul I la etapa zonală.  

3.3. La etapa locală, olimpiadele la disciplinele de cultură generală se organizează de către 

catedrele de resort, în conformitate cu curricula la aceste discipline.  

3.4. Profesorii responsabili de buna desfășurare a olimpiadelor locale se propun de către șefii de 

catedră și se aprobă prin proces-verbal. 

3.5. Subiectele la olimpiadele locale sunt elaborate de către profesorii catedrei, în corespundere cu 

curriculumul la disciplina de studii. 

3.6. La etapa zonală și republicană, elevii sunt însoțiți de către profesorii coordonatori. 

 3.7. Cu elevii ce au obținut rezultate de gradul I în cadrul olimpiadelor locale, rezultate de gradul 

I, II, III sau diplomă de mențiune în cadrul olimpiadelor zonale, rezultate de gradul I, II, III, 

diplomă de mențiune sau de participare la olimpiadele republicane se organizează activități 

pedagogice individuale.  

3.8. Pentru a asigura transparența organizării olimpiadelor și concursurilor, catedrele de profil vor 

plasa pe tabla de anunțuri/site-ul colegiului informațiile privind graficul desfășurării acestora.  

IV. DISPOZIȚII FINALE 

4.1. Pentru performanțele obținute în cadrul olimpiadelor și concursurilor republicane, regionale 

și internaționale, Ministerul Educației, alte autorități administrative centrale și ale administrației 

publice locale, care au în subordine unități de învățământ, acordă premii, în limita bugetului 

aprobat (până la cuantumul sumelor prevăzute în tabelul Regulamentului cu privire la susținerea 

elevilor dotați, HG din 04.01.2006), elevilor, profesorilor animatori ai acestora la disciplina de 

concurs, desemnați prin ordinul autorității administrației publice respective, în funcție de valoarea 

performanței obținute.  

4.2. Deținătorii locurilor premiante la olimpiadele zonale și concursurile de specialitate, cât și 

profesorii coordonatori pot fi stimulați, de asemenea, de către Administrația colegiului.  

4.3. Responsabil pentru buna organizare și desfășurare a olimpiadelor și concursurilor la 

disciplinele de studiu este Directorul adjunct pentru instruire și educație. 


