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CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL  DE BIOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” 
ETAPA JUDEȚEANĂ din 14.05.2022 

 
CONDIȚILE DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ . CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR 

CONDIȚILE DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ . CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR  

o Punctajul minim de calificare  la etapa naţională  este de 50 de puncte. 

o Se califică la etapa națională primii 2 elevi din clasamentul final de la etapa judeţeană, la fiecare din clasele a 

V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a), în total 8 elevi pentru fiecare judeţ 

o Departajarea elevilor care au obținut punctaje egale și  care ocupă poziţii în clasament care le permit calificarea 

la etapa naţională a concursului, se face  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; 

o În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se 

organizează o probă scrisă de baraj. 

 

MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR la etapa județeană 

La etapa județeană  se acordă  pentru fiecare an de studiu, cu condiția obținerii a  minim 50 de puncte, 

următoarele premii și mențiuni: 

- un premiu I;  

- un premiu II ; 

- un premiu III;  la punctaje egale, se aplică criteriile de departajare i, ii, iii  precizate mai sus. Dacă 

după aplicarea criteriilor nu se poate face departajarea, se va acorda același 

premiu; 

- mențiuni – maxim 25 % din numărul participanților la clasa respectivă; la punctaje egale, se aplică 

criteriile de departajare i, ii, iii  precizate mai sus. Dacă după aplicarea criteriilor nu se 

poate face departajarea, se va acorda același premiu 

 

Criteriile de calificare/ departajare pentru participarea la etapa națională și modalitatea de acordare a premiilor au 

fost stabilite de Comisia judeţeană  de organizare și evaluare, 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 de organizare și desfăşurare a Concursului Școlar Național de Biologie ,,George Emil Palade”, valabil 
începând cu anul școlar 2019 – 2020, nr. 39154/16.10.2019 
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