
INSTRUCȚIUNE 

cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare raionale/municipale/zonale în 

anul de studii 2020-2021,  în contextul epidemiologic de COVID-19 

 

1. Olimpiadele școlare raionale/municipale/zonale se organizează în baza Regulamentului  cu privire 

la susținerea elevilor dotați aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17/2006, a Regulamentului 

privind concursurile și olimpiadele școlare aprobat prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și 

Cercetării nr. 1222/2020 și a prezentei Instrucțiuni. 

2. Olimpiadele școlare raionale/municipale se organizează în incinta instituțiilor de învățământ 

desemnate de către Organele locale de specialitate din domeniul învățământului și Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării (în cazul olimpiadelor zonale destinate elevilor din instituțiile de 

învățământ profesional tehnic) în calitate de Centre pentru desfășurarea probelor scrise. 

3. Centrele pentru desfășurarea probelor scrise se instituie în fiecare raion/municipiu în cazul 

olimpiadelor raionale/municipale. Numărul maxim de elevi participanți la olimpiadă în cadrul unui 

Centru pentru desfășurarea probelor scrise nu va depăși 100 de elevi. Numărul de elevi într-o sală 

nu va fi mai mare decât 10. 

4. La fiecare olimpiadă școlară, elevii participă doar la o probă scrisă, timpul de realizare a căreia nu 

va depăși 240 de minute. Nu se organizează probe orale, experimentale, practice (la biologie, 

chimie, fizică) și cele sportive cu utilizarea inventarului sportiv. 

5. Transportarea organizată a participanților la olimpiadele școlare din alte sate, orașe, municipii la 

și de la Centrele pentru desfășurarea probelor scrise va fi organizată de către Organele locale de 

specialitate în domeniul învățământului și directorii instituțiilor de învățământ în condiții sigure 

astfel încât unitățile de transport să fie utilizate la jumătate din capacitatea locurilor disponibile 

pentru pasageri.         

6. Olimpiadele școlare se organizează în Centrele pentru desfășurarea probelor scrise în perioada în 

care nu au loc alte activități didactice, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică sau în perioada 

vacanțelor.  

7. Accesul participanților la olimpiadele școlare și a organizatorilor olimpiadei în Centrele pentru 

desfășurarea probelor scrise este permis în condițiile prezentei instrucțiuni. Repartizarea elevilor 

în bănci se va efectua prin asigurarea că fiecare elev ocupă un loc în bancă/masă la o distanță de 

cel puțin un metru față de ceilalți (în față, spate și lateral). 

8. Conducătorii instituțiilor de învățământ desemnate în calitate de Centre pentru desfășurarea 

probelor scrise, numesc prin ordin, persoană/persoane instruite care vor efectua triajul 

epidemiologic zilnic a tuturor participanților, la intrarea în instituţiile de învățământ. Triajul 

include: analiza privind starea de sănătate referitor la simptomatologia COVID-19 şi la infecţii 

respiratorii acute; măsurarea temperaturii cu termometru noncontact. Persoanele care refuză să le 

fie verificată temperatura și/sau persoanele a căror temperatură corporală este mai mare de 37,0 ℃ 

și/sau prezintă simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, febră, probleme respiratorii) nu 

vor avea acces în Centrele pentru desfășurarea probelor scrise. Totodată, holurile și sălile de 

concurs din fiecare Centru pentru desfășurarea probelor scrise vor fi asigurate cu personal de 

suport care asigură evitarea aglomerațiilor.  

9. În fiecare Centru pentru desfășurarea probelor scrise va fi asigurată: dezinfectarea şi curăţarea 

spaţiilor, sălilor de concurs, băncilor/meselor, scaunelor cu produse biocide avizate (Registrul 

Naţional al Produselor Biocide, disponibil pe pagina web a ANSP), aerisirea/ventilarea sălilor de 

concurs atât înainte, cât și după finalizarea probelor. Totodată, la intrarea în Centru pentru 

desfășurarea probelor scrise și la intrarea în sălile de concurs vor fi plasate soluții dezinfectante. 

10. Purtarea măştilor faciale de protecţie (cu acoperirea nasului şi a gurii) este obligatorie pentru toți 

participanții la olimpiada școlară. 



11. Formularea și examinarea contestațiilor se va desfășura după cum urmează: 

1) Organizatorii olimpiadei vor transmite rezultatele preliminare ale olimpiadei și 

baremele/criteriile de apreciere, prin email, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din data 

desfășurării olimpiadei, instituțiilor de învățământ care au avut elevi participanți la olimpiadă. 

2) Competitorul poate contesta punctajul acordat timp de 24 de ore din momentul recepționării 

de către instituția de învățământ a rezultatelor preliminare ale olimpiadei. În acest sens, 

competitorul împreună cu  profesorul la clasă/managerul instituției de învățământ, vor expedia 

prin intermediul poștii electronice a instituției, un email către organizatorul olimpiadei, în care 

se va indica itemul/problema/subiectul ce urmează să fie reevaluat. 

3) Organizatorul olimpiadei va recepționa emailurile prin care au fost depuse contestații și vor 

asigura reevaluarea itemilor/problemelor/subiectelor menționate de competitori în 

corespundere cu prevederile Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare. 

4) Rezultatele finale ale probelor de concurs și lista premianților olimpiadei sunt transmise prin 

email instituțiilor de învățământ. Lista premianților olimpiadei se publică pe pagina web a 

organizatorului olimpiadei.  

 


