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OLIMPIADA DE BIOLOGIE - ETAPA JUDEȚEANĂ din 12.03.2023 
 

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

 

A. Punctajul minim pentru calificare la etapa națională este de 70% din punctajul maxim (minim 70 puncte). 
B. Se califică la etapa națională pe locuri alocate județului  1 elev/pe clasă, cel care a obținut punctajul cel mai mare 

clasa respectivă.  

- Locul neocupat  la o clasă (de ex. niciun elev nu a obținut punctajul minim/ nu au fost participanți înscriși la 
clasa respectivă) NU SE REDISTRIBUIE altei clase. 

C. Criteriile de departajare a candidaților care au obținut cel mai mare punctaj la nivel de clasă  sunt, în ordine, 
următoarele criterii, până când se realizează departajarea:  

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 complement simplu 

4. Dacă departajarea după criteriile 1-3 nu se poate realiza, se organizează proba de baraj. 

D. Elevii care au obținut minim 70 puncte vor fi incluși în ierarhia națională centralizată, în ordinea descrescătoare 

a punctajelor obținute de candidați indiferent din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti de unde provin 

aceștia. 

- La fiecare clasă, se califică la etapa națională (în plus față de elevii calificați pe locurile alocate 
județului) primii 43 de elevi din ierarhia centralizată națională.  

- La orice clasă, pentru elevii care au același punctaj cu cel al candidatului plasat pe ultima poziție în 
ierarhia centralizată nu se departajează, și se califică toți la etapa națională. 

 

 MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR LA ETAPA JUDEȚEANĂ 

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

maxim, următoarele premii și mențiuni, în ordinea ierarhiei punctajelor, fără departajare: 

- premiu I  

- premiu II  

- premiul III 

- mențiuni – maxim 15% din totalul participanților  

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 24990/2023 privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie în anul școlar 2022-2023 
 
 

Comisia judeţeană  de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de Biologie, 
 

Președinte,  

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, 
 

Mioara RANCIU  


