
 

                           

 

Şirul Gheorghe Dima nr. 4, 500123 Braşov                      www.isjbrasov.ro  
Tel: +40-268-415104                         info@isjbrasov.ro 

Fax: +40-268-475621 

MINISTERUL 
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE 
ETAPA JUDEŢEANĂ 

AN ŞCOLAR 2018 – 2019 
Se  desfăşoară în conformitate cu prevederile: 

- Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M.E.C.T.S. 
Nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- ORDINULUI de modificare și completare a Anexelor nr. 2 – 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 privind 
aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, 
național și regional, în anul școlar 2018-2019; 

- Precizărilor la Regulamentul  privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei 
Internaționale de Ştiințe a Uniunii Europene, aprobat cu nr. 25104/22.01.2019, valabile pentru anul 
școlar 2018-2019; 

duminică, 17 martie  2019, la Colegiul de Științe ale Naturii,,Emil Racoviță” Braşov, între orele 10.00-
13.00. 

PROGRAMUL OLIMPIADEI: 

 9.00 - 9.15 instruirea profesorilor supraveghetori/asistenţi de sală 
 9.15 - 9.30 accesul elevilor în sălile de clasă/concurs 
 10.00 - distribuirea subiectelor 
 10.00 - 13.00 timp de lucru 
 13.00 - 16.00  evaluarea lucrărilor 
 17.00 -  afişarea rezultatelor 
 Eventualele CONTESTAŢII se depun la Secretariatul Comisiei Județene de Organizare a Olimpiadei 

în cadrul Colegiului de Științe ale Naturii,,Emil Racoviță”  Braşov, luni 18.03.2019, între orele                
8,00-12,00. 

Fiecare participant va avea asupra lui carnetul de elev vizat la zi/ cartea de identitate, pix/stilou cu 
pastă/cerneală  albstră. 
Elevii participanţi vor susţine proba teoretică de 3 ore.  
Evaluarea și reevaluarea lucrărilor elevilor se va realiza de către profesorii evaluatori care fac parte din 
subcomisia de evaluare și respectiv, de către subcomisia de soluționare a contestațiilor. 
Membrii comisiei judeţene de organizare a olimpiadei vor superviza desfăşurarea acestei activităţi. 

CRITERIILE DE SELECŢIE A ELEVILOR PENTRU ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI  
NAȚIONALE DE BIOLOGIE - 2019 

Criteriile de selecție a elevilor pentru etapa națională a Olimpiadei de Biologie - 2019 sunt stabilite în 
conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 
aprobată cu OM nr.3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului 
specific al olimpiadei de biologie aprobat cu nr. 25104/22.01.2019: 

 
1. Se califică pentru etapa națională a olimpiadei elevii, pe locurile din oficiu (1 loc/an de studiu), pe 

baza unicului criteriu privind ierarhizarea, în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la 
etapa județeană; 
 

2. Se califică pentru etapa națională a olimpiadei elevii, pe locurile din oficiu (1 loc/an de studiu), pe 
baza unicului criteriu privind ierarhizarea, în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la 
etapa județeană; 

3. 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: 
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               a.      punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme; 
               b.      punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat; 
               c.       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. 

 
4. Componența lotului județului Brașov se va realiza după stabilirea clasamentului final și va include 

primul elev calificat din fiecare an de studiu, care a obținut minim 70% din punctajul maxim; 
5. Cele 43 de locuri suplimentare/an de studiu, se vor ocupa în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea 
participanților pe locurile din oficiu. 

 
Preşedinte executiv - Comisia Judeţeană de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Biologie, 

prof. Maria  CARP – inspector școlar pentru  disciplinele chimie și biologie 
 


