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I. Prezentare generală
Probele de concurs se vor desfăşura la istoria naţională (clasele a VIII-a) și
istorie integrată (clasele a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a). Participarea la această
olimpiadă este opţională şi individuală, indiferent de ciclul (gimnaziu, liceu ) şi
de forma de învăţământ pe care o urmează concurentul (zi, seral, frecvenţă
redusă, învăţământ particular). Elevii indiferent de an de studiu pot participa
numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. La etapa naţională vor fi
elaborate două tipuri de subiecte, ce vor fi tratate pe foi separate şi evaluate de
comisii diferite. Durata probelor, pentru toate etapele, este de 3 (trei) ore.

II. Selecţia elevilor
a) la etapa pe şcoală, decembrie 2010, nota minimă necesară pentru calificarea
elevilor la etapa următoare şi numărul de elevi calificaţi sunt stabilite de către
inspectorii şcolari de specialitate din inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti.
b) la etapa locală, februarie 2011, nota minimă necesară pentru selecţia elevilor
la etapa următoare şi numărul de elevi calificaţi sunt stabilite de către inspectorii
de specialitate din inspectoratele şcolare judeţene sau al municipiului Bucureşti.
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c) la etapa judeţeană/municipiul Bucureşti, 19 martie 2011, nota minimă
necesară, pentru calificarea elevilor la etapa naţională, este nota 9.
Pentru etapa naţională, 17 IV-21 IV 2011, locurile se distribuie astfel:
Locuri din oficiu:
Municipiului Bucureşti i se atribuie 15 locuri, câte 3 pentru fiecare an de studiu.
Inspectoratului şcolar organizator i se atribuie 10 locuri, câte două locuri pe
fiecare an de studiu.
Fiecăruia dintre celelalte judeţe li se atribuie 5 locuri, câte unul pe fiecare an de
studiu.
În total, din oficiu, se atribuie 225 locuri pentru etapa naţională.
Locuri suplimentare:
Numărul total de locuri atribuite, pentru olimpiada naţională de istorie, din anul
şcolar 2010-2011, este de 325: 225 locuri din oficiu şi 100 de locuri suplimentare.
Pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, pentru etapa naţională, se atribuie un
număr de locuri suplimentare calculat pe baza rezultatelor obţinute la etapa
naţională a olimpiadei de istorie, în anul şcolar precedent. Acest număr de locuri
este egal cu numărul elevilor clasificaţi, din fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în
primii 20 ai clasamentului naţional, pe fiecare an de studiu (VIII-XII).
Distribuirea acestor locuri suplimentare se face în ordinea descrescătoare a
mediilor obţinute de participanţi, indiferent de anul de studiu la care s-a participat,
până la locurilor suplimentare alocate.
În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă ultimele locuri în
clasament, pe an de studiu, comisia de organizare şi evaluare judeţeană/a
Municpiului București va desfăşura o probă de baraj. Subiectele, baremele de
corectare şi evaluarea, pentru proba de baraj se vor realiza de către comisiile
judeţene/municipiul Bucureşti de organizare şi evaluare. Dacă şi după proba de
baraj se menţine egalitatea, Comisiile judeţene/municipiul Bucureşti de
organizare şi evaluare iau în calcul, pentru departajare, mediile obţinute de
concurenţi la etapa anterioară. Validarea rezultatelor se face la etapa judeţeană
de către comisia de organizare şi evaluare judeţeană. În cazul în care la etapa
judeţeană/municipiul Bucureşti rămân locuri suplimentare, acestea nu se
redistribuie, de la judeţ la altul.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nu aprobă
suplimentarea locurilor.

III. Structura subiectelor
a) La clasa a VIII-a, structura subiectelor pentru toate etapele va conţine două
tipuri de itemi:
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1)1-2 întrebări structurate, pe baza unei surse istorice;
2)1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau pe baza unor termeni
istorici.
b) La clasele IX-XII se va urmări atingerea competenţelor specifice cuprinse în
programele şcolare, iar structura subiectelor la toate etapele va conţine tipuri 2
de itemi:
1)1-2 întrebări structurate, pe baza unor surse istorice, unde să se
urmărească selectarea, utilizarea, analizarea, interpretarea şi argumentarea
informaţilor istorice;
2)1-2 eseuri pe baza unei structuri de idei sau a unor termeni istorici daţi.
Subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul unităţilor şcolare. La
etapa locală/de sector a municipiului Bucureşti, acestea vor fi realizate de către
un grup coordonat de inspectorul şcolar de specialitate. La etapa judeţeană şi
naţională subiectele vor fi realizate la nivelul M.E.C.T.S., de un grup de lucru
coordonat de inspectorul general din M.E.C.T.S. Subiectele vor fi elaborate pe
baza programei pentru olimpiadă.

IV. Organizarea comisiilor
Pentru fiecare etapă, stabilirea comisiilor de organizare şi evaluare va respecta
prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare
(OMEC 3109/28.01.2002), capitolul III Responsabilităţi şi atribuţii, articolele 9-13.

V. Evaluarea lucrărilor
În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele
acordate de cei doi evaluatori, presedintele repartizează lucrarea spre reevaluare
unui alt profesor care stabileste nota finală a acesteia. Nota rezultată în urma
reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei trei
evaluatori si președintele comisiei.

VI. Contestaţiile
La etapele locală, judeţeană/municipiul Bucureşti şi naţională
ale
olimpiadei de istorie, contestaţiile au următoarea rezolvare: pentru lucrările care
au primit la comisia de evaluare iniţială un punctaj mai mic de 95 de puncte (nota
9.50), punctajul acordat iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere,
dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va constata
o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50 p.). Dacă diferenţa dintre cele două
punctaje este mai mică de 5 puncte (0,50 p.), punctajul iniţial rămâne
neschimbat.
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Pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9.50), punctajul
definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii,
indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. La toate etapele
olimpiadei de istorie, rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea
lucrărilor primite, conform baremelor afişate. Deciziile comisiei de contestaţii sunt
definitive, după validarea lor de către preşedintele comisiei de organizare şi
evaluare, fiind consemnate într-un proces –verbal, care este semnat de membrii
acesteia.

VII. Dispoziţii finale
Inspectorul şcolar de specialitate din judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia de a
transmite, după desfăşurarea etapei judeţene/municipiul Bucureşti, până la data
de 28 martie 2011, ora 16.30, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului, în atenţia inspectorului general de istorie și la județul organizator al
etapei naționale a olimpiadei de istorie, în atenția inspectorului școlar de
specialitate, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională, în conformitate cu
art. 10 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare.
Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care
provin, unitatea şcolară de provenienţă, media obţinută, profesorul care i-a
pregătit, profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională, alte date de
contact şi menţionarea în dreptul elevilor aparţinând minorităţilor naţionale
a opţiunii de a se traduce subiectele de concurs., în limba lor maternă. Tot cu
această ocazie se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte
din Comisia centrală de organizare şi evaluare, pentru etapa naţională a
olimpiadei de istorie. Propunerile vor cuprinde, pe lângă numele şi prenumele
cadrului didactic, şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că
respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs, pentru etapa
naţională, indiferent de clasă. Materialele trimise vor avea semnătura
inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Acestea vor
fi transmise prin fax la numerele 021/3135547, 021/3112381, pe adresele de email d.dumitrescu2010@gmail.com, manea.mihai@gmail.com şi prin poşta
rapidă.

INSPECTOR GENERAL,
Doru Dumitrescu
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