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Olimpiada de Biologie - etapa județeană , din 07.03.2020 

CONDIȚII DE CALIFICARE ȘI CRITERIILE DE DEPARTAJARE a elevilor în vederea participării la etapa națională 

1. Se pot califica numai elevii care au obţinut cel puţin 70 puncte (70% din punctajul maxim acordat rezolvării 
subiectelor de la etapa judeţeană) 

2. Pe locurile rezervate județului, se califică 1 elev/pe clasă, în ordinea descrescătoare a punctajului/ clasă. 

3. Pentru locurile rezervate județului, departajarea elevilor care au obţinut punctaje egale la etapa 
județeană, la aceeași clasă și se găsesc în situația calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile 
atribuite județului,  se face utilizându-se în ordine următoarele criterii:  

i. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme; 
ii. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat  

iii. valoarea premiului/ numărul de premii și mențiuni/ punctajul la etapa națională a olimpiadei de 
biologie din ultimii doi ani, în ordinea menționată; 

iv. numărul mai mare de participări la etapa națională a olimpiadei de biologie din ultimii trei ani 
4.  În cazul în care, după aplicarea celor patru criterii de departajare, precizate anterior, se menține  

egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj. 

5. La  etapa națională, Comisia Națională  a Olimpiadei atribuie 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 atribuite județului.  

Dacă la o clasă nici un elev nu obține punctajul minim pentru calificare, locul rămas neocupat la clasa 
respectivă nu se redistribuie altei clase. 

 

MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR la etapa județeană 
 

La etapa județeană  a olimpiadei, se acordă  pentru fiecare an de studiu: 

- un premiu I (punctaj de minim 70% din punctajul maxim al probei) 

- un premiu II (punctaj de minim 60% din punctajul maxim al probei) 

- un premiu III (punctaj de minim 60% din punctajul maxim al probei);  

- un număr de mențiuni egal cu 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior 

(punctaj minim 50% din punctajul maxim al probei) 

La punctaje egale, se aplică criteriile de departajare i, ii, iii, iv precizate mai sus. Dacă după aplicarea 

criteriilor nu se poate face departajarea, se va acorda același premiu/ mențiune elevilor cu punctaje egale. 

 
Criteriile de calificare/ departajare pentru participarea la etapa națională și modalitatea de acordare a premiilor au fost stabilite de 
Comisia judeţeană  de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de Biologie, în conformitate cu: 

- Ordinul M.E.N. nr. 4203 / 2018 privind modificarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 prin care se aprobă  
Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 

- Ordinul M.E.N. nr. 3015 / 2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 privind 
aprobarea  Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare și a Regulamentului de organizare a activităților 
cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare; 

- Regulamentul specific nr.39153/16.10.2019 privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Biologie. 
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