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Precizări Olimpiada de Biologie 

_etapa judeţeană 18 martie 2022_12.00-15.00_ 

Olimpiada de biologie se organizează, anual, pentru elevii din clasele liceale. 

 

 Selecția elevilor pentru etapa națională –(extras din REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA 

OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE) 

 Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului 

București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai 

dacă aceștia au obţinut cel puţin 50% 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 cu modificările și completările ulterioare. 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 complement simplu; 

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 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, cu modificările și completările ulterioare, în anul școlar 2021-2022 nu se 

atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. Locurile atribuite 

pentru participare la etapa națională rămase libere la un an de studiu nu se distribuie altui an 

de studiu în cadrul aceluiași județ/sector al municipiului București și nici de la un județ/sector 

al municipiului București la altul.  

Pentru etapele județeană și națională ale olimpiadei de biologie, programul de 

desfășurare, programele pentru olimpiadă, bibliografia aferentă și limitele de încadrare ale 

materiei sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament. 
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 Criteriile de premiere la etapa judeţeană a olimpiadei de biologie 

La etapa județeană se vor acorda premii și mențiuni elevilor participanți la clasele IX-

XII, în funcţie de punctajul ponderat obţinut de fiecare elev. 

Punctajul de referință se calculează pe fiecare clasă separat, ca media punctajelor 

obținute de primii 3 participanți la clasa respectivă, cu condiţia ca aceştia să aibă peste 50% din 

punctajul maxim la clasa respectivă.  

Punctajul ponderat se calculează ca procent al punctajului obținut din punctajul de 

referinţă la clasa respectivă. 

Premiul acordat Punctajul ponderat 

PREMIUL I Mai mare sau egal cu 95% 

PREMIUL II Mai mare sau egal cu 90% și mai mic decât 95% 

PREMIUL III Mai mare sau egal cu 85% și mai mic decât 90% 

MENTIUNE Mai mare sau egal cu 80% și mai mic decât 85% 

Regula anterioară nu se aplică dacă punctajul obţinut de elevii participanţi este mai mic 

sau egal cu 50% din punctajul maxim. 

 

 Olimpiada de Biologie - etapa judeţeană  va avea loc în data de 18.03.2022, la Şcoala 

Gimnazială Nr. 12 Botoşani, între orele 12.00-15.00. 

 

 

 

 

        Comisia județeană de organizare, evaluare și de  soluționare a contestațiilor  

   Prof. Gabriel 


