PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE,
ETAPA JUDEȚEANĂ/ A SECTORULUI 2

Data desfășurării : 17 MARTIE 2019
Locația : COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV ,, GEORGE COŞBUC ”, SECTOR 2
Accesul elevilor în sălile de concurs va avea loc în intervalul 9.00-9.30, în baza unui act de identitate
(carte de identitate sau carnet de elev cu foto, vizat pentru anul în curs ).
Concursul se va desfășura între orele 10.00 – 13.00.

CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ A
OLIMPIADEI DE BIOLOGIE
Având în vedere precizările din Regulamentului privind desfăşurarea olimpiadei de biologie și a Olimpiadei
Internaționale de Științe a Uniunii Europene, Nr. 25104/22.01.2019, valabil începând cu anul școlar 2018-2019,
constituirea lotului de elevi calificati pentru faza natională a olimpiadei, se va stabili după afișarea
rezultatelor la contestații - 20 martie 2019 .
CALIFICAREA PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ
La articolul 15, alineatele (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/regim de
studiu/disciplină/modul/calificare profesională/domeniu profesional și câte două locuri, la nivel de competiție,
pentru olimpiadele multidisciplinare/interdisciplinare/ transdisciplinare, fiecărui inspectorat școlar județean
(IȘJ) și respectiv, fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
(5) Pentru olimpiadele la care etapa județeană/a sectoarelor municipiului București nu se organizează în toate
județele și sectoarele municipiului București, la etapa națională se vor califica câștigătorii etapei județene din
fiecare județ/sector al municipiului București în care s-au organizat olimpiade și se va atribui un număr de locuri
suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după
finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile
prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta metodologie, până la un număr maxim de locuri suplimentare calculate
cu formula: 13 x numărul de județe și sectoare ale municipiului București în care se organizează olimpiada/47,
valoare rotunjită superior. În cazul în care olimpiada se organizează în mai puțin de 4 județe și sectoare ale
municipiului București, la etapa națională se atribuie un număr de locuri suplimentare, astfel încât numărul
total de participanți la etapa națională să fie 6.
(6) Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o
potențială calificare pe locurile suplimentare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de
locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii.”

PREMIEREA ȘI CALIFICAREA ( Regulamentul specific al olimpiadei de biologie)
La etapele locală și județeană/ a sectoarelor municipiului București modul de acordare a premiilor este
stabilit de organizatorii acestor etape ale olimpiadei în baza ierarhiei rezultate în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute care nu trebuie să fie mai mici de 50% din punctajul maxim
acordat probei.

Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului
București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri (din oficiu și suplimentare) alocate pe
an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării
subiectelor de la etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ),
respectiv fiecărui sector al municipiului București se stabilește în conformitate cu prevederile art. 15
alin. (3) din Metodologia-cadru. Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv, fiecare sector al
municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an de studiu.
Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului
București şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite
conform art. 15 alin. 3) vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine, următoarele criterii:
1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;
3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip cauză-efect;
În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține
egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare, pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de biologie se
atribuie locuri suplimentare, 43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute
conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului
București și după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologiacadru. Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului
București şi se află în situaţia calificării pe locurile suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadei nu
se departajează, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform
Metodologiei-cadru.
Pentru etapele județeană și națională ale olimpiadei de biologie, programul de desfășurare,
programele pentru olimpiadă, bibliografia aferentă și limitele de încadrare ale materiei pentru
diferitele etape ale competiției sunt stabilite de inspectorul din cadrul MEN responsabil și sunt
prevăzute în Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie publicate
anual.

