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APEL PENTRU SELECTAREA SUBIECTELOR 
pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București 

din anul şcolar 2017-2018 
 
 
 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) realizează baza de date cu 
propuneri de subiecte pe discipline în vederea realizării subiectelor pentru etapa 
județeană/a municipiului București, precum și a propunerilor de subiecte pentru 
etapa națională a olimpiadelor școlare. 
 
A. Obiectivele selecţiei: 

CNEE organizează selecţia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare 
- faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018. Profesorii care 
elaborează propuneri de subiecte însoțite de baremele de evaluare și de notare le 
vor transmite inspectorului de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar 
județean/al municipiului București. Acesta arhivează propunerile de subiecte primite 
și le predă informaticianului ISJ/ISMB în vederea transmiterii către CNEE în baza unei 
proceduri specifice. 
 
B. Realizarea selecţiei: 

Inspectorii/consilierii/experții din Ministerul Educației Naționale (MEN) 
împreună cu reprezentanții CNEE stabilesc grupuri de lucru pe discipline/clase pentru 
olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-
2018 care sunt formate din profesori cu experiență deosebită în realizarea 
subiectelor de olimpiadă. Membrii grupurilor de lucru semnează declarații prin care 
precizează că nu au elevi, rude sau afini până la gradul IV în situaţia de a susţine 
olimpiada la clasa respectivă. 

Analizarea propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza 
județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018 în vederea selecției se 
face de către grupul de lucru pe disciplină/clasă care verifică variantele de 
subiecte/baremele de evaluare și de notare din punctul de vedere al corectitudinii 
ştiinţifice şi lingvistice, al corectitudinii proiectării itemilor/subiectelor, al încadrării 
în parametrii electronici stabiliţi pentru formatul itemilor/subiectelor, precum și al 
corectitudinii punctajelor.  
 
C. Specificații pentru elaborarea propunerilor de subiecte/bareme de evaluare și de 
notare  

Propunerile de subiecte se elaborează ţinând seama de următoarele cerinţe: 
 să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programa specifică etapei 

județene/a municipiului București a olimpiadei; 
 să aibă un nivel de dificultate corespunzător unei evaluări cu funcția de selecție 

(concurs); 
 să permită rezolvarea în timpul de lucru alocat probelor scrise (2 ore pentru 

nivelul gimnazial, respectiv 3 ore pentru nivelul liceal); 
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 să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea de analiză, de 
sinteză, de generalizare şi de abstractizare a candidaților; 

 să respecte specificul disciplinei și particularitățile de vârstă ale participanților; 
 să se încadreze în structura probei scrise (conform regulamentelor specifice pe 

discipline); 
 redactarea subiectelor/baremelor de evaluare și de notare se realizează 

utilizând, de regulă, fontul Arial, cu dimensiunea 11 şi se folosesc diacriticele; 
pentru unele discipline (de exemplu, la matematică) se utilizează fontul Times 
New Roman și utilitarele MathType și GeoGebra; 

 în proiectarea subiectelor se respectă legislaţia referitoare la drepturile de autor; 
în cazul utilizării unor citate, se indică autorul şi opera/sursa. 

 
C. Disciplinele pentru care se organizează selecţia: 

Lista disciplinelor pentru care se organizează selecţia subiectelor pentru etapa 
județeană/a municipiului București a olimpiadelor din anul şcolar 2017-2018 este 
cuprinsă Anexa nr. 1 la prezentul Apel. 
 
D. Perioada de depunere a propunerilor de subiecte 

Depunerea propunerilor de subiecte însoțite obligatoriu de baremele de 
evaluare și de notare se face într-un singur document la inspectorul de specialitate 
din cadrul ISJ/ISMB, în format electronic editabil. La finalul documentului se va 
menționa: numele și prenumele profesorului propunător, unitatea de învățământ, 
localitatea/județul, numărul de telefon și adresa de e-mail a profesorului. 

Documentul va fi salvat cu următoarea denumire: disciplina și, după caz, 
clasa (cu cifre arabe), numele profesorului propunător, prenumele acestuia și 
numărul propunerii de subiect (în situația în care profesorul elaborează mai multe 
propuneri de subiecte). De exemplu, geografie_11_vasilescu_georgeta_1 
 
Perioada de depunere a propunerilor de subiecte: 21 decembrie 2017 - 17 ianuarie 
2018. 
 
Notă: 

Profesorii propunători de subiecte pentru etapa județeană/a municipiului 
București a olimpiadelor din anul şcolar 2017-2018 vor depune la inspectorul de 
specialitate din cadrul ISJ/ISMB un angajament de confidențialitate, semnat în două 
exemplare, în care atestă corectitudinea științifică a propunerii de subiect, 
autenticitatea (originalitatea) acestuia și care conține în mod explicit precizarea că 
propunerea de subiect făcută nu a fost și nu va fi publicată în lucrări/site-uri etc. 
Angajamentul de confidenţialitate pentru profesorii propunători este prezentat în 
Anexa nr. 2 la prezentul Apel. 

De asemenea, toți cei care au acces la propunerile de subiecte (inspectori, 
informaticieni) trebuie să semneze un angajament de confidențialitate, în două 
exemplare. Angajamentul de confidenţialitate pentru inspectori de 
specialitate/informaticieni este prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul Apel.  

Toate angajamentele de confidențialitate sunt înregistrate la ISJ/ISMB, arhivate 
și păstrate de către inspectorul de specialitate. Un exemplar înregistrat din 
angajamentul de confidențialitate este înmânat titularului. 
 
 
 

Marian ȘUȚĂ 
        Director General         Sorin SPINEANU-DOBROTĂ 

       Șef Serviciu Examene și Concursuri Naționale 
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ANEXA nr. 1 
 
 

Lista disciplinelor pentru care se organizează selecţia subiectelor pentru etapa 
județeană/a municipiului București a olimpiadelor din anul şcolar 2017-2018 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Olimpiada școlară 

1 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. V-VIII) 

2 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. IX-XII)  

3 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI (cls. V-VIII)  

4 MATEMATICĂ (cls. V-VI ) 

5 MATEMATICĂ ( cls. VII-XII) 

6 ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ (G + L) 

7 FIZICĂ (G+L) 

8 CHIMIE (cls. VIII G + L) 

9 BIOLOGIE (VII+L) 

10 GEOGRAFIE (cls. VIII G + L) 

11 INFORMATICĂ (G + L) 

12 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

13 ISTORIE (cls VIII G + L) 

14 STIINŢE SOCIO-UMANE (cls VII, VIII + L) 

15 PEDAGOGIE - PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE) 

16 RELIGIE (Cultul Ortodox) cls VII-XII 

17 OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI (G) 

18 OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” (L) 

19 LIMBI ROMANICE: LIMBA FRANCEZĂ (cls. VII - XII, G+L) 

20 LIMBA ENGLEZĂ (L) 
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ANEXA nr. 2 
 

 

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE 

(pentru profesorii propunători) 

 

 

Subsemnatul/a, _______________________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea______________, telefon ________________, e-mail _______________, 

posesor/are al/a B.I./C.I. seria ____ nr. ______, CNP ___________________, profesor 

la ________________________________________, în calitate de propunător de 

subiecte pentru etapa județeană/a municipiului București a olimpiadelor din anul 

şcolar 2017-2018, pentru disciplina ___________________ clasa (după caz) ______, 

declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de 

conținutul propunerii de subiect/barem proiectate.  

 

Declar, de asemenea, că îmi asum corectitudinea științifică a propunerii de subiect, 

autenticitatea (originalitatea) acestuia. 

 

Declar, de asemenea, că am luat cunoștință de faptul că subiectul propus/baremul 

de evaluare și de notare elaborat nu pot fi preluate în vederea comercializării; de 

asemenea, subiectele propuse sunt nu au fost/nu pot fi publicate în lucrări/site-uri 

etc. 

 

În caz contrar, mă voi supune rigorilor Art. 326 (falsul în declaraţii) din Noul Cod 

Penal al României. Sunt conştient/ă că, în cazul în care voi încălca prevederile 

prezentului angajament de confidențialitate voi răspunde, potrivit legii, 

administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura și gravitatea 

faptei. 

 

 

 

 

Data,                                                              Semnătura, 
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ANEXA nr. 3 
 

 

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE 

(pentru inspectori de specialitate/informaticieni) 

 

 

Subsemnatul/a, _______________________________________________, domiciliat/ă 

în localitatea______________, telefon ________________, e-mail _______________, 

posesor/are al/a B.I./C.I. seria ____ nr. ______, CNP ___________________, 

inspector de specialitate/informatician la inspectoratul școlar _________________, 

în calitate de persoană care are acces la propunerile de subiecte pentru etapa 

județeană/a municipiului București a olimpiadelor din anul şcolar 2017-2018, pentru 

disciplina/disciplinele ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

clasa/clasele (după caz) ____________________, declar pe propria răspundere că nu 

voi divulga sub nicio formă informaţii legate de conținutul propunerilor de 

subiecte/bareme primite în vederea transmiterii lor la CNEE.  

 

Declar, de asemenea, că am luat cunoștință de faptul că subiectele 

propuse/baremele de evaluare și de notare elaborate nu pot fi preluate în vederea 

comercializării. 

 

În caz contrar, mă voi supune rigorilor Art. 326 (falsul în declaraţii) din Noul Cod 

Penal al României. Sunt conştient/ă că, în cazul în care voi încălca prevederile 

prezentului angajament de confidențialitate voi răspunde, potrivit legii, 

administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura și gravitatea 

faptei. 

 

 

 

 

Data,                                                              Semnătura, 

 


