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privind organizarea şi desfăşurarea
Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare
”Ştiinţele Pământului”
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
JUDEŢULUI PRAHOVA

Cod: P.O.
128/ 08. 04. 2022

COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ORGANIZARE A OLIMPIADEI
NAȚIONALE ȘTIINȚELE
PĂMÂNTULUI 2022

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAŢIONALE INTERDISCIPLINARE
”ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI”
AN ȘCOLAR 2021 – 2022

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea
1

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

2

3
Inspector școlar
fizică
Prof. Fizică
Inspector şcolar
general adjunct
Inspector şcolar
general

4

5

1.1.

Elaborat

Prof. ADRIANA RADU

1.2.

Elaborat

Prof. LILIANA JUMĂREA

1.3.

Verificat

Prof. LORELLI URLEȚEANU

1.4.

Aprobat

Prof. ILONA RIZEA

2.

2.1.
2.2.
2.3.

04.04.2022
04.04.2022
08.04.2022
08.04.2022

Situația ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia/ revizia în
cadrul ediţiei

Componenta
revizuită

Modalitatea
reviziei

1
Ediția 1
Revizia 1
Revizia 2

2
x

3
x

Data de la care se aplică
prevederile ediţiei sau revizia
ediţiei
4
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

3.1.

3.2.

Scopul Număr de
Compartiment
difuzării exemplare
1
2
3
Aplicare,
3
Compartimente
Informare,
ISJ Prahova
Evidenţă,
Arhivare

Aplicare

1

Inspectorate
Şcolare Judeţene/
al Municipiului
Bucureşti

Funcţia
4
Inspector
școlar
Fizică
Inspector
școlar
Biologie și
Chimie
Inspector
școlar
Geografie

Nume şi
prenume
5
Prof. ADRIANA
RADU

Data
primirii
6

Semnătura
7

Prof. ADRIANA
MIHAI

Prof. MINELIEA
GHEORGHE

Profesorii
însoţitori

4. Scopul procedurii operaționale
4.1. Prezenta procedură stabileşte:
- modul în care se asigură respectarea cadrului legal al deplasărilor şi normelor de conduită ale elevilor şi
profesorilor însoţitori participanți la Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului”.
- modul de desfăşurare a activitatății profesorilor responsabili desemnaţi de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova pentru fiecare judeţ/delegaţie.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale
Prezenta procedură se aplică tuturor participanţilor la Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele
Pământului” şi va fi adusă la îndeplinire de către profesorii însoţitori ai delegaţiilor şi de către profesorii din
județul Prahova responsabili de loturi.
6. Documente de referinţă
6.1. Legislaţie specifică educaţiei
- Legea Educației Naționale – Legea nr. 1/2011;
- O.M.E. nr. 3637/2016 pentru modificarea anexei ordinului nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de
organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ
preuniversitar
- O.M.E. 3066/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea
listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul
școlar 2021-2022;
- Regulamentul specific privind desfăşurarea Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Ştiinţele Pământului”
în anul școlar 2021-2022;
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- Ordinul nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi
extraşcolare cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din România, aprobat prin
O.M.C. nr. 5447/2020 cu modificările și comletările ulterioare;
- Strategia M.Ed.C. de dezvoltare a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
- Ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării nr. 1668/5298/2011 pentru
aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
6.2. Legislaţie specifică medicinii şcolare
- Ordin comun M.S./ M. E. nr. 438/4.629/2021privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor,
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru
menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
- Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
- Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope actualizată (O.U.G. 6/2010, OUG 105/2011) şi Legea 179/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope;

7. Definiţii și prescurtări
7.1. Definiţii
Profesori însoţitori

Profesori responsabili

7.2. Prescurtări
I.S.J
I.S.M.B.
M.E.
M.E.N.
M.E.C.
M.S.
M.S.F.
O.M.

Profesori care însoţesc participanţii la etapa națională
a Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele
Pământului”, desemnaţi de către fiecare Inspectorat
Şcolar Judeţean/ al Municipiului Bucureşti.
Profesori desemnaţi de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova care răspund de delegaţiile din
fiecare judeţ / Municipiul Bucureşti
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Ministerul Educației
Ministerul Educației Naţionale
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății și Familiei
Ordin al Ministrului
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8. Descrierea procedurii
8.1. Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului” este o competiţie şcolară de excelenţă,
adresându-se elevilor din ciclul liceal, cu aptitudini şi performanţe înalte.
Graficul de desfăşurare al acestora este aprobat anual de secretarul de stat pentru învăţământ
preuniversitar.
Deplasarea echipei judeţului/municipiului Bucureşti se va face cu unul sau mai mulţi profesori însoţitori,
conform normativelor în vigoare.
Pentru deplasarea elevilor participanţi la Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului”
inspectorii de specialitate din fiecare judeţ/ Municipiul Bucureşti, nominalizează unul sau mai mulţi
profesori însoţitori (1 profesor la 10 elevi), întocmește şi prezintă documentaţia specifică.
Participarea la Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului” a delegaţiilor fiecărui judeţ /
Municipiului Bucureşti este organizată cu aprobarea I.S.J./ I.S.M.B. în perioada stabilită de către M.E.,
numai în condiţii de legalitate şi siguranţă, profesorii însoţitori desemnaţi purtând întreaga răspundere.
Părinţii elevilor care nu se deplasează împreună cu profesorul însoţitor trebuie să dea o declaraţie,
conform căreia se obligă să îi aducă la spaţiile de cazare și să îi lase în grija profesorilor însoţitori pe toată
durata competiției şi/sau că îi vor prelua sau nu la sfârşitul competiției. În cazul în care părinţii nu doresc să
îşi lase copilul în spaţiile de cazare împreună cu ceilalţi elevi din judeţ şi cu profesorii însoţitori, vor
specifica acest lucru în declaraţie şi vor purta ei înşişi întreaga răspundere legată de participarea propriilor
copii la competiție.
8.2. Atribuţii ale I.Ş.J./ I.S.M.B.
I.S.J./ I.S.M.B., prin inspectorii școlari de specialitate, are următoarele atribuții:
A. Verifică corectitudinea întocmirii dosarului cu documentaţia necesară deplasării şi participării la
Olimpiada Naţională Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului”.
Dosarul competiției va cuprinde următoarele documente originale:
1. Tabel nominal, semnat de conducerea I.Ş.J./I.S.M.B., cuprinzând elevii participanți la competiție Anexa 1
2. Declarația cu privire la respectarea regulilor şi normelor de conduită în timpul desfășurării Olimpiadei
Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”, semnat de elev și de părinte - Anexa 2
3. Declaraţia pe proprie răspundere a cadrelor didactice însoţitoare privind asigurarea securităţii elevilor
pe toată perioada deplasării – Anexa 3.
4. Declarațiile pe proprie răspundere a părinţilor, privind asigurarea securităţii elevilor pe toată perioada
desfăşurării olimpiadei - Anexa 4.
5. Acordul scris al părinţilor/tutorilor legali privind participarea elevilor la competiție – Anexa 5.
6. Acordul părintelui/reprezentantului legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal– Anexa 6.
7. Avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiţie, pentru fiecare
elev participant.
8. Dosarul va fi aprobat de I.S.J./I.S.M.B. anterior datei de plecare.
Aprobarea sub semnătură şi ştampilă a documentaţiei privind deplasarea elevilor se face de către
inspectorul şcolar general.
B. Monitorizează modalitatea de realizare a legăturii între profesorii însoţitori ai delegaţiilor şi profesorii
responsabili desemnaţi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (sarcina de a contacta telefonic/prin email organizatorii revine profesorilor însoţitori ai delegaţiilor din fiecare judeţ/Municipiul Bucureşti).
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8.3. Atribuții ale profesorului însoțitor
Profesorul însoțitor al lotului județean/ al municipiului București are următoarele atribuții:
A. Informează elevii și părinții acestora despre: programul activităţii; localitatea de destinaţie; durata
activităţii; ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii; operatorul economic/furnizorul
serviciilor de transport; mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria
acestuia/acestora; distanţa şi durata de mers de la punctul de plecare până la locul în care se află situată
unitatea de cazare (în cazul în care transportul se face cu autocarul); activităţi care presupun un anume grad
de dificultate/risc; regulamentul competiției;
B. Întocmește dosarul cu toate documentele necesare participării la competiție;
C. Obține aprobarea inspectoratului şcolar pentru deplasare;
D. Predă dosarul reprezentantului Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova în momentul sosirii la locaţia
de cazare;
E. Are obligaţia de a asigura participarea în condiţii de siguranţă şi securitate a elevilor la competiție, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
F. Urmărește respectarea, în mod obligatoriu, a programului competiţiei, a regulamentului de ordine
interioară stabilit de organizatori la locaţiile de cazare şi respectiv de concurs, precum şi a regulilor de
comportament civilizat;
G. Monitorizează permanent elevii şi îi însoțește în activităţile şi vizitele prevăzute în programul
competiției şi în programul liber, deplasările realizându-se în sistem organizat.
8.4. Atribuţii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova
Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, prin inspectorii de specialitate, are următoarele atribuții:
A. Monitorizează respectarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și
a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și
extrașcolare;
B. Elaborează procedura privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiada Naţională Interdisciplinară
”Ştiinţele Pământului” şi Regulamentul Intern al acesteia;
C. Întocmeşte lista cu profesorii responsabili cu delegaţiile din fiecare judeţ şi repartizează sarcini
specifice profesorilor implicaţi;
D. Solicită emiterea deciziei de constituire a comisiei județene de organizare și desfășurare a etapei
naționale a olimpiadei.
8.5. Atribuţii ale profesorilor coordonatori ai loturilor din fiecare judeţ/ Municipiul Bucureşti, numiți
în continuare profesori responsabili
Profesorul responsabil are următoarele atribuţii:
A. Informează inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova despre orice
disfuncţionalitate legată de organizarea competiției;
B. Menține permanent legătura telefonic/ prin e-mail cu profesorii însoţitori ai loturilor judeţene;
C. Primește delegaţia judeţului de care răspunde, la data și ora stabilite de comun acord cu profesorul
însoţitor, la gară/autogară (după caz);
D. Conduce delegaţia județului de care răspunde la locul de cazare, la festivitatea de deschidere –
închidere a competiției, la centrul de concurs şi la activităţile proiectate pentru timpul liber;
E. Înmânează profesorului însoţitor programul competiției;
F. Preia de la profesorul însoţitor dosarul competiției, îl verifică şi îl înmânează comisei de organizare;
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G. Îndeplinește orice altă responsabilitate stabilită de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.
8.6. Alte responsabilități
A. Părinţii îşi pot asuma răspunderea numai pentru însoţirea copilului propriu;
B. Participanţii la concurs vor avea asupra lor actul de identitate, carnetul de elev vizat cu fotografie,
minicalculator neprogramabil și halat alb;
C. Toţi participanţii au obligaţia de a respecta Regulamentul Intern privind participarea la competiție;
D. Elevii care nu vor respecta Regulamentul Intern al competiției vor fi trimiși acasă după ce este chemat
unul dintre părinţi, sau vor fi trimiși acasă cu un profesor însoţitor, urmând ca familia să suporte cheltuielile
de deplasare atât pentru elev cât şi pentru profesorul însoţitor.
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Anexa 1

Se aprobă,
Inspector Şcolar General,

TABEL NOMINAL
cu elevii din județul ______________________ participanți la Olimpiada Naţională Interdisciplinară
”Ştiinţele Pământului” care va avea loc la Vălenii de Munte, în perioada 4 – 8 mai 2022.

Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele elevului

Unitatea şcolară,
localitatea

Clasa

Profesori
îndrumători

Disciplina
Biologie
Chimie
Fizică
Geografie
Biologie
Chimie
Fizică
Geografie
Biologie
Chimie
Fizică
Geografie
Biologie
Chimie
Fizică
Geografie

2.

3.

4.

Profesor însoțitor
Numele și prenumele

Disciplina
predată

Unitatea şcolară, localitatea

Date de contact
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Anexa 2

DECLARAŢIE ELEV/PĂRINTE
Subsemnatul: elev __________________________
părinte ________________________
am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu următoarele:
 Pe toată perioada desfăşurării Olimpiadei Naționale Ştiinţele Pământului, care se va avea loc în
intervalul 4 – 8 mai 2022, la Vălenii de Munte, elevii au obligaţia de a avea un comportament adecvat,
conform statutului lor şi de a participa la toate activităţile din program;
 Elevul este obligat să respecte cu stricteţe regulamentele de ordine interioară şi regulile specifice
stabilite de organizator la locurile de cazare şi respectiv de concurs, precum şi regulile de comportament
civilizat;
 Este obligatorie respectarea programului de concurs;
 Este interzisă părăsirea locurilor de cazare şi/sau desfăşurare a concursului din proprie iniţiativă;
 Contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat va fi suportată de cel/cei care au produs paguba;
 Se interzice consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor interzise prin lege și fumatul pe întreaga
perioadă de desfăşurare a competiției;
 Orice abatere va fi sancţionată conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
 În cazul abaterilor grave, se va lua măsura trimiterii elevului acasă, iar cheltuielile de deplasare către
judeţul de unde acesta provine vor fi suportate de către părinţi/tutori legali;
 Elevul este obligat să respecte normele de educaţie şi circulaţie rutieră, protecţia muncii, PSI, regulile
care să le asigure securitatea. Deplasarea în orice locaţie se va face în grup;
 Se va evita contactul cu persoanele străine care nu au nicio legătură cu concursul;
 În orice situaţie elevul va avea un comportament civilizat;
 În permanenţă se va ţine legătura cu însoţitorul de grup;
Participanţii la concurs vor avea asupra lor cartea de identitate, carnetul de elev vizat cu fotografie,
halat alb, calculator neprogramabil.

Data
Semnătură

ELEV / NR. TELEFON

Semnătură
PĂRINŢI / NR. TELEFON
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Anexa 3

DECLARAŢIE
pe proprie răspundere a cadrelor didactice însoţitoare, privind asigurarea securităţii elevilor
pe toată perioada deplasării și desfăşurării
Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”

Subsemnatul/ Subsemnata ___________________________________________________________,
cadru didactic titular/ suplinitor pe postul/ catedra de ___________ de la unitatea de învăţământ
______________________________________, judeţul ______________, îmi asum responsabilitatea pentru
siguranţa şi securitatea elevilor pe toata perioada deplasării şi desfăşurării Olimpiadei Naţionale
Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului” la care participă un număr de ________ elevi.
Mă oblig
Pământului”

să respect Regulamentul Intern al Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele

şi prevederile legislaţiei în vigoare privind desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor

şcolare.

Data
_____________

Semnătura,
_______________
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Anexa 4
DECLARAŢIE
pe proprie răspundere a părinţilor, privind asigurarea securităţii elevilor pe toată perioada deplasării

Subsemnatul, _____________________________________________________, posesor al CI seria ____
nr. _________, în calitate de părinte/tutore al elevului ________________________ din clasa _______ de la
_______________________________, judeţul ____________________, mă oblig să aduc copilul şi/sau îl voi
prelua/nu îl voi prelua din locaţia de cazare stabilită şi să-l las în grija profesorului însoţitor
_________________________ al lotului judeţului _____________ pe toată durata competiției.

Data
_____________

Semnătura,
_______________

DECLARAŢIE
pe proprie răspundere a părinţilor, privind asigurarea securităţii elevilor pe toată perioada desfăşurării
Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”

Subsemnatul, ____________________________________________, posesor al CI seria ____ nr.
____________, în calitate de părinte/tutore al elevului _____________________________ din clasa ____ de
la ____________________________, judeţul ____________________, declar că nu doresc să las copilul în
spaţiile de cazare stabilite împreună cu ceilalţi elevi din judeţ şi cu profesorul însoţitor şi sunt direct
răspunzător de participarea copilului meu la competiție.

Data
_____________

Semnătura,
_______________
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Anexa 5

ACORDUL SCRIS
al părinţilor/tutorilor legali privind participarea elevilor la competiție

Subsemnatul, _____________________________________________________, posesor al CI seria
____ nr. _________, în calitate de părinte/tutore al elevului ________________________ din clasa _______
de la _______________________________, judeţul ____________________, declar că sunt de acord cu
participarea acestuia la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”, care se va
desfășura la Vălenii de Munte, în perioada 4 – 8 mai 2022.

Data
_____________
_______________

Semnătura,
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Anexa 6
ACORDUL PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu:
1. Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, modificatăși completată,
2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice,
3. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal,
4. Regulamentul 679/26 aprilie 2016, actualizat 2020 , privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi
Consiliul Uniunii Europene,
Organizatorii Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului” au obligația de a administra,
în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale elevilor participanți și ale
însoțitorilor acestora, așa cum au fost transmise prin documentele aferente înscrierii loturilor participante.
Colectarea datelor cu caracter personal se va face exclusiv pentru următoarele scopuri:
- buna desfășurare a activităților specific (transport, cazare, concurs, program cultural etc.), cazuri
medicale de urgență;
- publicarea de fotografii/interviuri realizate pe parcursul desfășurării activităților din cadrul
concursului pe site-ul dedicat, pe rețelele de socializare destinate concursului și în materialele tipărite în scopul
informării în timp util și al mediatizării acestei competiții.
Subsemnatul/a................................................................................., în calitate de părinte/reprezentant
legal potrivit……………..........………… (se nominalizează nr. şi data documentului prin care a fost numit
reprezentantul
legal)
al
minorului…................……………………………………….,
CNP............................................................, clasa ..............................………….., din unitatea de învățământ
…………………………................................................................................,
localitatea.................................,
județul........................................., declar prin prezenta că sunt de acord/nu sunt de acord cu utilizarea,
prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal ale minorului al cărui reprezentant legal sunt, de către
organizatorii Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ,,Ştiinţele Pământului”. Am fost informat despre drepturile pe
care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de
intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la
justiţie, reglementate de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Data
_____________

Semnătura
_______________
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Anexa 7
REGULAMENT INTERN AL
OLIMPIADEI NAŢIONALE INTERDISCIPLINARE ”ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI”
1. SCOPUL
Stabilirea regulilor şi normelor ce trebuie respectate de către elevii şi profesorii însoţitori pe parcursul
Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”, în vederea desfăşurării activităților în condiţii
optime.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul se aplică tuturor elevilor şi cadrelor didactice însoțitoare la Olimpiadei Naţionale
Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului”.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din România,
aprobat prin O.M.C. nr. 5447/2020 cu modificările și comletările ulterioare;
- Legea Educației Naționale – Legea nr. 1/2011;
- O.M.E. nr. 3637/2016 pentru modificarea anexei ordinului nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor
de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ
preuniversitar
- O.M.E. 3066/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind
aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale,
în anul școlar 2021-2022;
- Regulamentul specific privind desfăşurarea Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Ştiinţele
Pământului” în anul școlar 2021-2022;
- Ordinul nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor
educative, şcolare şi extraşcolare cu modificările și comletările ulterioare;
4. DESCRIERE
A. Etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ”Ştiinţele Pământului” este organizată de Ministerul
Educaţiei şi de Inspectoratul Şcolar Județean Prahova , în perioada 4 - 8 mai2022.
B. Participanţii la concurs vor avea asupra lor actul de identitate/ certificatul de naştere în copie, carnetul
de elev vizat pe anul şcolar în curs cu fotografie, avizul epidemiologic (eliberat cu cel mult 48 de ore înainte
de prezentarea la competiţie), halat alb şi ecusonul de participant la competiție care va fi primit la sosire.
C. Pentru desfăşurarea programului în condiţii optime, se impune respectarea unei discipline stricte de
către toţi participanţii:
a) profesorii însoţitori vor monitoriza permanent elevii şi îi vor însoţi în activităţile şi vizitele prevăzute în
programul concursului, transportul realizându-se în sistem organizat;
b) elevii au obligaţia de a avea un comportament adecvat, conform statutului lor şi de a participa la toate
activităţile din program;
c) elevii vor respecta programul competiției, orele de activitate şi de odihnă;
d) elevii au obligaţia de a nu degrada sau distruge spaţiile de cazare şi masă, sălile de clasă, laboratoarele
sau obiectivele turistice şi culturale care vor fi vizitate. În caz contrar, daunele vor fi imputate celor vinovaţi.
În cazul elevilor minori, acestea vor fi imputate părinţilor sau tutorilor legali.
e) se interzic consumul de băuturi alcoolice, al substanţelor interzise prin lege și fumatul pe întreaga
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perioadă de desfăşurare a competiției;
f) elevii nu au voie să părăsească incinta locaţiei de cazare sau activitatea la care iau parte neînsoţiţi sau
fără acordul cadrului didactic însoţitor. Acesta din urmă poartă toată responsabilitatea asupra securităţii şi
integrităţii elevilor pe care îi însoţeşte.
g) dacă vor apărea abateri grave de la regulament, organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua măsuri pentru
părăsirea locului de cazare de către elevul în cauză, iar cheltuielile de deplasare către judeţul de unde acesta
provine vor fi suportate de către părinţi/tutori legali.
h) în zilele în care se desfășoară probele, elevii vor preda telefoanele mobile profesorilor însoțitori și
se vor prezenta la probe doar cu actul de identitate, ecusonul de elev participant, instrumente de scris,
riglă, minicalculator neprogramabil și halat alb.
D. Elevii şi profesorii însoţitori, participanţi la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare ”Ştiinţele
Pământului” vor respecta Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare și
Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare ”Ştiinţele
Pământului” în anul școlar 2021-2022.
E. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile competiției.
F. Inspectorii şcolari de specialitate din judeţele participante vor prelucra cu profesorii şi elevii
participanţi prezentul regulament.
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