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Compartimentul 
CURRICULUM ŞI INSPECȚIE 

ȘCOLARĂ 

          

 
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

privind selectarea elevilor pentru participare la etapa județeană a Olimpiadei de 

istorie 

 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat 

AVRAM Nicolae-Ioan 

 

IȘTOC-ZEMBREA Ramona 

 

Inspector școlar 

 

Membru în 

Consiliul 

Consultativ 

15.01.2020  

1.2. Verificat KERY  Hajnal 
Inspector Școlar 

General Adjunct 
16.01.2020  

1.3. Aprobat NOVAC IUHAS Alin Florin 
Inspector Școlar 

General 
17.01.2020  
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2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii operaționale 

 

 

Nr. 

crt. 

Ediția sau, după caz, 

revizia în cadrul ediției 
Componenta revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care 

se aplică 

prevederile 

ediției sau 

reviziei ediției 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediția I   30.01.2013 

2.2. Revizia 1 8.4. Modul de lucru 
Actualizarea 

componentei 
10.01.2014 

2.3. Revizia 2 8.4. Modul de lucru 
Actualizarea 

componentei 
13.01.2015 

2.4. Revizia 3 8.4. Modul de lucru 
Actualizarea 

componentei 
13.01.2017 

2.5. Revizia 4 8.4. Modul de lucru 
Actualizarea 

componentei 
19.01.2018 

2.6. Revizia 5 8.4. Modul de lucru 
Actualizarea 

componentei 
28.01.2019 

2.7. Revizia 6 8.4. Modul de lucru 
Actualizarea 

componentei 
15.01.2020 
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3.Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii 

operaționale 

 

 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartime

nt 
Funcția 

Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. Aplicare 1 

Curriculum și 

inspecție 

școlară 

 

 

 

Responsabili 

de cerc 

pedagogic 

 

 

 

 

Consiliul 

Consultativ 

 

Inspector 

școlar 

 

 

 

Metodiști 

 

 

 

 

 

 

Membri 

 

 

 

 

 

Avram 

Nicolae-Ioan 

 

 

 

 

Crăciun 

Alexandrina 

 

 

 

Iștoc-

Zembrea 

Florin 

Nagy 

Gabriella 

Ghiurcuța 

Livia 

 

  

3.2. Aplicare 1 

Unităţile de 

învăţământ 

din județul 

Bihor 

Profesori de 

istorie 

Prin postare 

pe site-ul 

Inspectoratul

ui Școlar 

Judeţean 

Bihor 

  

3.3. Informare 1 

Unităţile de 

învăţământ 

din județul 

Bihor 

Directori 

 

Prin postare 

pe site-ul 

Inspectoratul

ui Școlar 

Judeţean 

Bihor 

  

3.4. Evidență 1 
Comisia 

SCIM 

Consilier 

salarizare 

Florea 

Corina 
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3.5. Arhivare 1 
Comisia 

SCIM 

Consilier 

salarizare 

Florea 

Corina 
  

 

4. Scopul procedurii operaționale  

4.1.Scopul specific al prezentei proceduri este de aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de 

organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012,cu 

modificărileșicompletărileulterioare, introduseprin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019,a  

Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de istorie, an școlar 2019-2020 

(nr. 25102/DGISSEP/22.01.2019 

4.2.Asigurăderulareaactivitățiiprocedurate, înconformitate cu reglementărilelegaleînvigoare; 

4.3. Asigură cadrul organizatoric de desfășurare a activității de selecție a elevilor la nivel de școală; 

4.4.Asigurărealizareacircuituluiinformațional/comunicareaierarhicăeficientă; 

4.5.Sprijină auditul/alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe inspector în 

exercitarea procesului decizional. 

4.6.Răspunde următoarelor obiective: 

 Accesul la educație de calitate pentru un număr cât mai mare de elevi din clasele VIII-XII; 

 Creșterea calității educației prin evaluarea unitară la nivel de școală; 

 Creșterea interesului comunității față de educație; 

 Stimularea competitivității și a performanței elevilor; 

 Promovarea valorilor culturale și etice fundamentale. 
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5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII FORMALIZATE 

5.1.Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice care predau disciplina Istorie, implicate în 

elaborarea de subiecte și bareme, organizarea și desfășurarea competiției, în evaluarea lucrărilor realizate de 

elevii participanți la etapa pe școală a olimpiadei, în transmiterea rezultatelor pe cale ierarhică și în arhivarea 

documentelor elaborate. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE 

        6.1.Legislație primară 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 
       6.2.Legislație secundară 

 

• Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012 

cumodificărileșicompletărileulterioare, introduseprin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019; 

• Regulamentului specific privindorganizareaşidesfăşurareaOlimpiadei de istorie, an școlar 2019-2020 (nr. 

25102/DGISSEP/22.01.2019; 

• ProgramaOlimpiadei de istorie- Anexă la Regulamentul specific. 

     6.3.Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice 

• Criterii de departajare pentru participarea elevilor la etapa județeană a Olimpiadei de istorie – stabilite de 

către Consiliul consultativ al profesorilor de istorie. 
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7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

7.1.Definiții ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. Procedură operațională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a 

metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării 

activității, cu privire la aspectul procesual. 

2. 
Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, 

aprobată și difuzată. 

3. 
Revizia în cadrul unei 

ediții 

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii 

operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 

4. 

Olimpiadă școlară 

Olimpiada școlarăeste considerată o competiție școlară de excelență, 

adresându-se elevilor cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul 

matematicii și al științelor, al limbii și literaturii române și al limbilor 

moderne, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor profesionale, al 

artelor, al sportului etc.  

5. 

Olimpiada de istorie 

Concurs naţional cu tematică de istorie naţională şi istorie integrată, la 

care pot participa, opţional şi individual,  elevii claselor a VIII-a – a XII-

a, indiferent de ciclu şi forma de învăţământ. 

6. Profesor evaluator Cadru didactic care evaluează lucrările elevilor 

7. 
Profesor de istorie 

Cadru didactic care poate preda disciplina istorie, conform 

Centralizatorului  

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. ISJBH Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

8. OJIST Olimpiada Județeană de Istorie 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE 

8.1. GENERALITĂȚI 

8.1.1.Lanivelulfiecăreiunități de învățământse vorpopularizadocumentele care 

reglementeazădesfășurareaolimpiadelor/competițiilorșcolare, respectiv: 

- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012cu 

modificărileșicompletărileulterioare, introduseprin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019; 

- Regulamentului specific privindorganizareaşidesfăşurareaOlimpiadei de istorie, an școlar 2019-2020 (nr. 

25102/DGISSEP/22.01.2019; 

- Programa Olimpiadei de istorie- Anexă la Regulamentul specific; 

- Graficul de fășurării etapei județene și naționale a olimpiadei de Istorie, în anul școlar 2019-2020;  

  - Criterii de departajare pentru participarea elevilor la etapa județeană a Olimpiadei de istorie – stabilite  

 de către Consiliul consultativ al profesorilor de istorie; 

- Procedura operațională privind selectarea elevilor pentruparticiparea la etapa județeană a Olimpiadei de 

istorie. 
8.2.DOCUMENTE UTILIZATE 

8.2.1.Lista documentelor utilizate 

- Decizia de constituire a comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa pe școală a Olimpiadei de istorie, 

conform Art. 18 (1) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS 

nr.3035/10.01.2012,cu modificărileșicompletărileulterioare, introduseprin OMEN 4203/2018 și OMEN 

3015/2019, a subcomisiei pentru contestațiişi anexa acestei decizii referitoare la lista profesorilor asistenţi, 

asumată de către directorul unității de învățământ; 

- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012,cu 

modificărileșicompletărileulterioare, introduseprin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, 

- Regulamentului specific privindorganizareaşidesfăşurareaOlimpiadei de istorie, an școlar 2019-2020 (nr. 

 25102/DGISSEP/22.01.2019; 

- Proceduraoperaționalăprivindselectareaelevilorpentruparticiparea la etapajudețeanăaOlimpiadei de istorie; 

- Tabele nominale cu elevii participanți la etapa pe școală, pe nivel de clasă; 

- Proces verbal de instruire a membrilor comisiei; 

- Declaraţiile membrilor comisiei;  

- Proces verbal de instruire a profesorilor asistenţi (Art.39 din Metodologia-cadru); 

- Declaraţiile profesorilor asistenţi; 

- Proces-verbal de instruire a elevilor participanți la competiție (Art.40 din Metodologia-cadru); 

- Borderou de predare-primire lucrări de la elevi către profesorii asistenţi; 

- Borderouri de notare individuale ale profesorilor evaluatori (Art.47 din Metodologia-cadru); 

- Tabel nominal cu rezultatele inițiale obținute de elevii participanți; 

- Proces verbal de afişare a Tabelului nominal cu rezultatele inițiale obținute de elevii participanți; 

- Lista membrilor subcomisiei constituită pentru rezolvarea contestaţiilor, anexă a deciziei de constituire a 

comisiei de organizare şi evaluare; 

- Proces verbal de instruire a subcomisiei; 

- Declaraţiile membrilor subcomisiei; 
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- Borderouri de notare individuale ale profesorilor evaluatori din cadrul subcomisiei; 

- Tabel nominal cu rezultatele la contestații; 

- Tabel nominal cu rezultatele finale obținute de elevii participanți; 

- Proces verbal de afişare a Tabelului nominal cu rezultatele finale obținute de elevii participanți; 

- Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de istorie; 

- Proces verbal final de predare-primire a lucrărilor şi documentelor de evidenţă de către secretarul comisiei către 

 reprezentantul unităţii de învăţământ în vederea arhivării acestora de către unitatea de învăţământ; 

- Registrul documentelor etapei pe școală a olimpiadei de istorie (completat în cadrul Registrului olimpiadelor și 

al competițiilor școlare de la nivelul unității de învățământ), înregistrat la secretariatul unităţii de  învăţământ. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Responsabilităţi         Intrări Activităţi Ieşiri 

 
Profesori de istorie 

 

 

 
Şef de catedră 

Profesori de istorie 

 
Membri catedră 

 

 

 
Profesori evaluatori 

 

 

 
Profesori evaluatori 

(contestații) 
 

 
Şef de catedră 

 

 
Responsabilde cerc/ 

sector 

 

 

 

Liste cu elevii 

înscrişi  

Verificareaexistenţeiliste

lor 

Înregistrarea dosarului 

 

 

Liste cu elevii  verificate 

Liste profesori evaluatori 

şi asistenți 

 

 

Alcătuirea listelor cu 

membri comisiei şi 

atribuţiile acestora 

Decizie Comisia de 

organizare și evaluare și 

a Subcomisiei pentru 

contestații 

 
Variante de subiecte şi 

bareme 

Elaborarea unui număr 

de minim 3 variante de 

subiecte şi bareme/nivel 

de clasă 

Subiecte şi bareme de  

evaluare  

Lucrări elevi 

Subiecte 

Barem de evaluare  

Borderou de notare   

Evaluarea lucrărilor 

conform a baremului de 

evaluare 

Lucrări evaluate 

Borderou de notare 

 

Liste cu elevii 

în ordinea descrescătoare 

a notelor obţinute 

Transmiterea listelor 

către responsabilul de 

cerc/sector 

Liste cu elevii calificaţi 

la etapa judeţeană –

transmise 

Liste cu elevii calificaţi 

la etapa judeţeană 

din fiecare unitate 

şcolară 

Transmiterea listelor 

către membrul din 

Consiliul Consultativ 

responsabil de 

organizarea etapei  

județene 

 

Liste cu elevii din județ 

calificaţi la etapa 

judeţeană  

 

Lucrări contestate 

Subiecte 

Barem de evaluare  

Borderou de notare   

Reevaluarea lucrărilor 

contestate conform 

baremului de evaluare   

Lucrări reevaluate 

Borderou de notare   
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Responsabil cu 

organizareaetapei 

județene 

 

 

 
8.3.RESURSE NECESARE 

8.3.1. Resurse materiale 

- Echipamente IT (PC, laptop, Server); 

- Copiator, imprimantă, toner, fax; 

- Rechizite: coli tipizate, hârtie xerox, etichete. 

8.3.2. Resurse umane 

- Profesori de istorie; 

- Cadre didactice de alte specialități (profesori asistenți); 

- Șef de catedră; 

- Responsabili de cerc pedagogic/sectoare; 

- Inspector școlar de specialitate. 

8.3.3. Resurse financiare și informaționale 

- Acte normative în vigoare; 

- Pagina web a ISJBH (www.isjbihor.ro). 
8.4. MODUL DE LUCRU 

 

8.4.1. Înscrierea/selecţiaelevilorpentruparticiparea la olimpiadă-  etapa pe şcoală 

 Profesoriide istorie: 

 - informează elevii cuprivire la Regulamentul specific de organizare și desfășurarea Olimpiadei de 

  istorie,condiţiile de participare, Programa Olimpiadei de istorie, graficul desfășurării 

 etapelor competiției; 

 - alcătuiesc listele cuelevii participanţi la etapa pe şcoală – pentru nivel gimnazial - clasa a VIII-a  şi

  nivel liceal – claselea IX-a – a XII-a, dupăcaz 

        Termen: decembrie 2019 - ianuarie  2020 

 Şeful de catedră: 

- verifică corectitudinea înscrierii elevilor la etapa pe școală a olimpiadei 

- stabileşte data şi ora desfăşurării etapei pe şcoală, conform precizărilor primite 

       Termen:  20 ianuarie 2019 - 14 februarie 2020 

 

8.4.2.Alcătuirea comisiei de organizare şi desfăşurare a olimpiadei – etapa pe şcoală 

 Cadreledidactice de specialitateşişeful de catedră: 

 - propun membri comisiei de organizare şi desfăşurare a olimpiadei- etapa pe şcoală 

 - propun membri subcomisiei de contestații- etapa pe școală 

 - propun profesorii asistenți şi  profesorii evaluatori pentru fiecare nivel al care participă elevii 

 - asigură logistica necesară pentru desfăşurarea olimpiadei 

 - întocmesc Dosarul olimpiadei conform 8.2.1.Lista documentelor utilizate din prezenta procedură  

          Termen: 20 ianuarie 2019 - 14 februarie 2020  

 

Tabel centralizator cu 

elevii calificaţi la etapa 

judeţeană pe nivel de 

clase 

Transmiterea tabelului 

cu elevii calificaţi la 

etapa judeţeană către 

inspectorul școlar de 

specialitate 

Tabel centralizator cu 

elevii calificaţi la etapa 

judeţeană pe nivel de 

clase 



 Procedura operaţională  
 

SELECTAREA ELEVILOR PENTRU PARTICIPAREA LA 

ETAPA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI DE ISTORIE 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: 6 

Nr.de ex.3 

COD: PO-01.60. Pagina 11 din 12 

Exemplar nr.: 1 

 

P01.60. Ediţia 1/6 

 

11 

Compartimentul 
CURRICULUM ŞI INSPECȚIE 

ȘCOLARĂ 

 Directorul unității de învățământ 

- elaborează Decizia de constituire a comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa pe școală a 

 Olimpiadei de istorie, a subcomisiei pentru contestațiişi anexa acestei decizii referitoare la 

 lista profesorilor asistenţi. 

      Termen: 20 ianuarie 2019 - 14 februarie 2019 

8.4.3.Elaborarea subiectelor  şi a baremelor de corectare şi notare conform programei Olimpiadei de istorie, 

aflată învigoare 

 Membri comisiei elaborează câte trei variante de subiecte şi  baremele de corectare aferente, pentru 

fiecare nivel de clase, în funcție de elevii înscriși, respectând Programa olimpiadei  de istorie 

 În unitățile de învățământ cu predare în limba minorităților, membrii comisiei elaborează, în limba de 

studiu și în limba română, câte trei variante de subiecte şi  baremele de corectare aferente, pentru fiecare 

nivel de clase, în funcție de elevii înscriși, respectând Programa olimpiadei  de  istorie  

       Termen: 20 ianuarie 2019- 14 februarie 2020 

  

8.4.4. Evaluarea lucrărilor conform precizărilor MEN privind desfăşurarea OJIST 
Profesorii evaluatori: 

 - evaluează  lucrările elevilor petru fiecare nivel în parte (doi evaluatori/nivel), respectând  baremul de 

  corectare şi notare şi precizările MEN privind desfăşurareaOJIST; 

 - predau lucrările evaluate şi borderourile de notare președintelui Comisiei de organizare și evaluare. 

 Președintele Comisiei de organizare și evaluare: 

-  primește lucrările evaluate și borderourile de notare de la profesorii evaluatori 

- verifică borderourile de notare ale evaluatorilor și, dacă există diferențe mai mari decât cele acceptate 

  de reglementările în vigoare, decide reevaluarea lucrărilor de către alți doi evaluatori; 

 Secretarul Comisiei de organizare și evaluare 

- întocmește Tabelul inițial cu rezultatele elevilor și îl afișează 

- întocmește Procesul verbal de afișare a rezultatelor inițiale 

- afișează precizările referitoare la depunerea și soluționarea contestațiilor 

- primește eventualele contestații 

 

8.4.5. Reevaluarea lucrărilor contestate 

 Președintele Comisiei de organizare și evaluare: 

 - predă, pentru reevaluare, lucrările contestate, profesorilor evaluatori nominalizați în subcomisia de 

  contestații; 

 -  primește lucrările reevaluate și borderourile de notare de la profesorii evaluatori; 

- verifică borderourile de notare ale evaluatorilor și, dacă există diferențe mai mari decât cele acceptate 

  de reglementările în vigoare, decide reevaluarea lucrărilor de către alți doi evaluatori; 

 Secretarul Comisiei de organizare și evaluare 

- întocmește Tabelul final cu rezultatele elevilor și îl afișează 

- întocmește Procesul verbal de afișare a rezultatelor finale 

 

8.4.6. Stabilirea listei finale cu elevii calificaţi la OJIST din fiecare unitate şcolară 

 Membri Comisiei de organizare și evaluare împreună cu șeful de catedră - întocmesc Tabelul nominal 

cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de istorie, ținând cont și de Criteriile de 

departajarepentruparticipareaelevilor la etapajudețeană a Olimpiadei de istorie – stabilite de către 

Consiliul consultativ al profesorilor istorie; 
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Compartimentul 
CURRICULUM ŞI INSPECȚIE 

ȘCOLARĂ 

 Secretarul Comisiei de organizare și evaluare: 

- predă, pebază de Proces-verbal de predare-primire, lucrările şi documentele de evidenţăcătre 

reprezentantul unităţii de învăţământ în vederea arhivării acestora de către unitatea de  învăţământ; 

 

  

                                                        Termen: 14 februarie 2020 

 

8.4.7. Trimiterea listei cu elevii calificaţi de către  șeful de catedră din fiecare unitate de învățământ în format 

electronic, scanat,cusemnătura șefului de catedră, a conducătorului unității școlare și ștampila școlii, a 

subiectelor și baremelor de evaluare către inspectorul de specialitate și membrul Consiliului Consultativ 

responsabil cu organizarea OJIST, la următoarele adrese de e-mail: avramnicolaeioan@yahoo.com; 

florinistoc@yahoo.com 

        Termen: 21 februarie 2020 

 
8.5. DISPOZIȚII FINALE 

8.5.1. Criterii de departajare pentru participarea elevilor la etapajudețeană a Olimpiadei de istorie stabilite de 

Consiliul Consultativ al disciplinei istorie: pentru fiecare nivel de clasă se vor califica la etapa 

județeană lucrările cu note de minim 8,00, dar nu mai mult de 3Xnr clase/nivel; în situația în care se 

depășește numărul respectiv, Comisia de organizare și evaluare va organiza o probă de baraj; 

                                                                                                                    Termen: 14 februarie 2020 

 

 

8.5.2. Tabelele cu elevii calificați la etapa județeană transmise după data de 21 FEBRUARIE 2019 nu 

vor mai fi considerate valabile iar elevii nu vor putea participa la OJIST din data de  

                                                                                                                                 7 MARTIE 2020 
 

8.5.3. Prezenta procedură va fi făcută publică prin postare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor: 

www.isjbihor.ro. 

 

8.5.4. Oricare modificări și/ sau completări ale prevederilor prezentei proceduri, determinate de factori 

obiectivi sau modificări de ordin legislativ, vor constitui obiectul unor anunțuri/informări 

publice, adresate tuturor persoanelor cărora li se adresează procedura. 

 

8.5.5.    Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare și pot produce efecte de la data aprobării acesteia. 

 

 

 


