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I . OBIECTIVE GENERALE

1. Identificarea valorică, stimularea şi promovarea elevilor cu capacităţi intelectuale şi interese sporite 
pentru anumit domeniu de studii.
2. Dezvoltarea talentelor şi capacităţilor deosebite în vederea constituirii şi dezvoltării viitorului 
potenţial intelectual al statului.

II. OBIECTIVELE OLIMPIADELOR LA DISCIPLINELE DE STUDII

3. Olimpiadele şcolare la disciplinele de studii, organizate tradiţional în Republica Moldova, au drept 
scop realizarea următoarelor obiective:

a) Stimularea interesului sporit al elevilor în raport cu anumite discipline şi domenii ale 
cunoaşterii.

b) Dezvoltarea aptitudinilor de mobilizare a voinţei, capacităţilor intelectuale şi a spiritului 
competitiv.

c) Favorizarea schimbului de opinii/experienţei, cu referire la obiectele de studii.
d) Formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între elevii din diferite localităţi.
e) Selectarea, la nivel de performanţe a potenţialului intelectual al Republicii, cu acordarea 

ulterioară a unor facilităţi de manifestare a capacităţilor în interesul propriu şi cel al societăţii.

III. STRUCTURILE DE ORGANIZARE/COORDONARE

4.Olimpiadele şcolare la disciplinele de studii se organizeazi anual de Ministerul Educaliei Culturii 
şi Cercetării, structurile subordonate acestuia, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior, 
autorităţi administrative centrale cu aptitudini educaţionale, în conformitate cu programul propus de 
Ministerul Educafiei Culturii şi Cercetării: faza Locală - luna ianuarie, Zonală - luna februarie, 
Republicană - lunile martie-mai.
5. Pentru coordonarea olimpiadelor şcolare Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării aprobă 
Consiliul Central de Coordonare (C.C.C.) constituit din specialiştii ministerului şi structurilor afiliate. 
Preşedintele C.C.C. este desemnat de Ministrul Educaţiei Culturii şi Cercetării.
6. Pentru coordonarea olimpiadei şcolare la o disciplină concretă, Ministerul Educaţiei Culturii şi 
Cercetării aprobă anual Consiliul Olimpic (C.O.) la disciplinele de studii, constituit din 10-30 
persoane, incluzând specialistul responsabil de organizarea olimpiadei Republicane la disciplina 
respectivă, cadre didactice universitare şi preuniversitare, reprezentanţi ai societăţilor ştiinţifice, 
sponsori. Preşedintele C.O. se alege anual din rândul membrelor acestora, nu mai mult de 2 ani 
consecutiv. Vice-preşedinte este specialistul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării sau al 
structurii acestuia la disciplina respectivă.
7. Pentru organizarea olimpiadei şcolare la nivel local administraţia Colegiului Politehnic Bălţi 
constituie Consiliul local de coordonare, care include directorul sau directorul adjunct pentru instruire 
şi educaţie, cadre didactice de specialitate pentru fiecare disciplină de studii.

IV. COMPETENŢELE CONSILIULUI LOCAL DE COORDONARE/ORGANIZARE

8. Asigură calitatea desfăşurării olimpiadei şcolare la disciplinele de concurs.
9. Desemnează prin ordinul directorului, cu responsabilităţi, cadre didactice în procesul de organizare 
şi desfăşurare a olimpiadei.



10. Elaborează teste, probe de concurs.
11. Stabileşte competenţa juriului şi a comisiei de contestare.
12. Aprobă lista nominală a clasamentului olimpiadelor şcolare la disciplinele de concurs.
13. Prezintă ofertele de participare a elevilor premianţi la olimpiada zona Nord în conformitate cu 
termenul, cota şi modul prestabilit.

V. COMPETENTELE CONSILIULUI LOCAL DE COORDONARE/ORGANIZARE

14. Olimpiadele la disciplinele de studii se desfăşoară pe etape, succesiv, după cum urmează:
a) Etapa Locală - concurs deschis la care participă benevol elevii care atestă aptitudini şi 

manifestă interes pentru disciplina respectivă.
b) Etapa Zonală - concurs la care participă doar liderul clasamentului de la olimpiada locală şi 

elevii care au obginut diploma de gradul I, II, III la olimpiadele respective din anul precedent.
c) Etapa Republicană - participă doar liderul clasamentului pe clase, in cazul cind acesta a 

acumulat cel pulin 85 % din punctajul maximal preconizat pentru olimpiada din unitatea 
administrativ-teritorială, precum şi elevii^ care au obţinut diplome de gradul I, II, III la 
olimpiada Republicană precedentă.

15. Promovarea participanlilor de la o fază la alta a olimpiadelor se efectuează din funcţie de 
rezultatele obţinute la etapa anterioară.
16. La probele de baraj pentru selectarea lotului olimpic pentru participare la olimpiadele 
internaţionale sunt admişi elevii care au obţinut diplome de gradul I, II, III la olimpiada Republicană.
17. La olimpiada Republicană participă elevii claselor X-XII. Durata olimpiadei Republicane la toate 
disciplinele de concurs este de 2 zile, cu exceplia celor de matematică, fizică, chimie, biologie şi 
informatică, la care durata este de 3 zile.
18. La fiecare etapă, a olimpiadelor probele de concurs vor fi constituite după cum urmează:

a) Limba şi literatură română, limba şi literatură rusă test de performanţă (rezolvări de sarcini 
de lucru în baza unui text necunoscut), proba de creativitate tip eseu/sinteză, şi doar la etapa 
locală şi raională un concurs-recital - poezie, proză, dramaturgie.
Pentru realizarea fiecărei probe se alocă 3 ore astronomice.

b) Istoria - o probă scrisă ce vizează probleme din istoria universală şi istoria nalională. Pentru 
realizare se alocă 3 ore astronomice.

c) Limba străină - două probe: test de performanţă a cunoaşterii gramaticii limbii străine studiate 
şi o probă de creativitate. Pentru realizare se alocă 3 ore astronomice.

d) Limba română alolingvi - trei probe: test, proba de creativitate (3 ore astronomice) şi proba 
orală (până la 20 min. individual).

e) Matematica şi informatica - două probe scrise, pentru realizarea cărora se alocă câte 4 ore 
astronomice.

f) Geografia -două probe scrise, care includ evaluarea cunoştinţelor teoretice şi a hărţii. Pentru 
realizare se alocă 3 ore astronomice.

g) Fizica - două probe scrise: teoretică (4 ore astronomice), şi practică(3 ore astronomice). 
Chimia - două probe scrise: teoretică ( 4 ore astronomice) şi practică ( 2ore astronomice).

h) Biologia - două probe scrise: teoretică (4 ore astronomice) şi practică (4 ore astronomice)
19. Subiectele pentru probele de concurs vor fi elaborate ţinând cont de obiective şi competenţele 
realizate, exclusiv prin conţinuturi tematice unificate, indiferent de tipul instituţiei de invăţamânt.
20. La eliberarea subiectelor vor fi respectate criteriile ce urmează:

a) corespunderea cu prevederile programelor şcolare;



b) evaluare maximal obiectivă;
c) excluderea răspunsului dual şi al aprecierii subiective;
d) corespunderea volumului solicitat de aptitudinile timpului rezervat pentru concurs;
e) caracterul creativ şi formativ al probelor.

VI. FINANŢAREA OLIMPIADELOR ŞCOLARE

21. Finanţarea olimpiadelor şcolare la toate etapele se efectuiază de instituţia fondatoare, in 
conformitate cu normele in vigoare.
22. Pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare la toate etapele, Colegiul utilizează 
resursele proprii conform legislagiei in vigoare.
23. Resursele destinate pentru organizarea olimpiadelor şcolare se acumulează din alocări bugetare.

VII. PREMIEREA ŞI STIMULAREA COMPETIŢIILLOR

24. Juriul stabileşte clasamentul general in ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.
25. Clasamentul general al competiţiilor este afişat după aprobarea de Consiliul Olimpic.
26. Premiile se decernează pe clase, reieşind din pdnctajul maxim acumulat de către participanţi, după 
cum urmează:

a) Premiul 1-1 loc
b) Premiul II-2 locuri
c) Premiul III -  3 locuri
d) Menţiuni - 4 locuri (in cazul cind candidatul a acumulat cel pulin 60% din punctajul maxim 

acumulat de deţinătorul premiului I).

IX. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

27. Competitorul poate contesta rezultatele clasamentului timp de o oră din momentul afişării 
acestora, adresând o cerere comisiei de contestare.
28. Contestaţiile se examinează în următoarele două ore in Colegiu în prezenţa competitorului.
29. Comisia de contestare se constituie din doi membri, prezidaţi de pregedintele Consiliului Olimpic.
30. In caz de divergenţe in apreciere, decizia finală, aparţine preşedintelui Consiliului Olimpic, care 
este şi pregedintele juriului,
31. Rezultatele contestaţiilor se notează în procesul-verbal, semnat de toţi membrii comisiei de 
contestare şi se păstrează în arhiva Colegiului până la aprobarea rezultatelor olimpiadelor de către 
consiliul de coordonare.
32. Contestaţii la probe orale nu se admit.

IX. DISPOZIŢII FINALE

33. Probele de concurs pentru fiecare fază se păstrează un an în Colegiu.
34. Ofertele de participare la faza zonală se prezintă nu mai târziu de o săptămână înainte de începutul 
acesteia, la cea Republicană până la 20 februarie, conform formularului aprobat în Regulament.
35. Participanţii la olimpiada zonală, republicană sunt însoţiţi de câte un cadru didactic.


