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Comisia de Organizare și Evaluare pentru Etapa Județeană a Olimpiadei de Biologie, stabilește  și vă 

aduce la cunoștință criteriile de calificare, criteriile de departajare numărul de locuri alocate județului 

Bihor pentru etapa naţională a Olimpiadei de Biologie 2020. 

 

Conform  OMEN nr.4203/30.07.2018, ce vizează modificarea Anexei nr.1 a OMECTS nr. 3035/2012 

,privind aprobarea Metodologiei  cadru de organizare şi desfăşurare a competițiilor şcolare, art 15: 

 
 (3) Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/regim de 
studiu/disciplină/modul/calificare profesională/domeniu profesional fiecărui inspectorat școlar județean 
(IȘJ) și pentru fiecare sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. 
 

(4) La etapa națională a olimpiadei se 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 prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta 

metodologie, după cum urmează: 

-43 locuri/an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, 

biologie; 

  

(6) Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o 

potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare 

atribuite conform prezentei metodologii. 

 

Conform Regulamentului privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie şi a Olimpiadei 

Internaţionale de Ştiinţe a Uniunii Europene, Nr. 39153/ 16.10.2019, pct. II , aliniatul (d): 

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

număr de elevi corespunzător numărului de locuri (din oficiu și suplimentare) alocate pe an de studiu, 

numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 70% 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. 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 OMEN 

nr.4203/30.07.2018, 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 cauză-efect; 

4. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement simplu. 

 

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

se organizează o probă scrisă de baraj. 

Președinte           

Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa județeană a  

olimpiadei de biologie, an școlar 2019-2020 


