
 

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA OLIMPIADA DE BIOLOGIE, 

 ETAPA JUDEŢEANA, DIN 7.03.2020 

 

   Comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei de biologie pentru etapa judeţeană a 

stabilit următoarele criterii pentru calificarea şi departajarea elevilor în vederea 

participării la etapa Naţională a Olimpiadei de Biologie, 2020: 

1. Se califică pentru etapa națională 4 elevi, câte unul pentru fiecare an de studiu (clasa a IX-

a, a X-a, a XI-a, a XII-a), cu condiția ca  la etapa judeţeană să obțină cel puţin 70% din 

punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa județeană; 

2. Criterii de departajare a elevilor care au obtinut punctaje egale şi se află în situatia 

calificării la etapa naţională sunt: 

1. punctajul mai mare obţinut la subiectul tip ,,Probleme”, la proba de concurs, etapa 

judeţeană; 

2. punctajul mai mare obţinut la subiectul tip „Complement grupat”  al probei de concurs, 

etapa judeţeană; 

3. punctajul mai mare obţinut la subiectul tip „Cauză- Efect”  al probei de concurs, etapa 

judeţeană; 

În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate mai sus, se menține 

egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj. 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare, pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de biologie se atribuie 

locuri suplimentare, 43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 

conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene 

Si alte concursuri in anul scolar 2019-2020: 

Concursul de Comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal la disciplina 

biologie se va desfăşura în data de  12 martie 2020, începând cu ora 9,00, la Liceul de Arte 

”Constantin Brăiloiu”, Tg. Jiu. 

Concursul Județean ,,În drum spre medicină” va avea loc în data de 31 martie 2020, la ora 

11.30, la Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu”. Participă elevi de clasa a XII-a. 



Concursul  pentru sănătate și prim ajutor,,Sanitarii Pricepuți” se va desfășura în data de 30 

aprilie 2020 (faza zonală) şi în data de 4 iunie 2020 (faza judeţeană) la Colegiul Comercial 

,,Virgil Madgearu”, Tg.Jiu. 

Comisia de organizare a olimpiadei de biologie 

Inspector scolar, prof. Damo Daniela 

 

 


