
 

 
 

 

 

 

 

Precizări privind organizarea etapei județene și criteriile de departajare a candidaților care 

au obținut punctaje egale la etapa județeană, în vederea calificării la etapa națională a  

Olimpiadei de Biologie 

 

 

Olimpiada de biologie se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OME nr. 

3127/12.01.2023. 

 

În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie, în anul școlar 

2022-2023, aprobat prin OME, nr. 24990/06.02.2023, Comisia județeană de organizare, evaluare și 

soluționare a contestațiilor a aprobat criteriile de departajare a candidaților care au obținut punctaje egale, 

în vederea calificării la etapa națională a Olimpiadei de Biologie, în următoarea ordine: 

 

• Punctajul mai mare obținut la itemii de tip problemă 

• Punctajul mai mare obținut la itemii de tip complement-grupat 

• Punctajul mai mare obținut la itemii 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. 

 

Menționăm că, etapa județeană se desfășoară în data de 12 martie 2023, la Liceul ”Voievodul 

Mircea” Târgoviște. Accesul elevilor în sălile de concurs se va realiza între orele 9-9,30. 

 

Conform Metodologiei-cadru, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din oficiu câte 

un loc/an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei 

județene și calificarea participanților pe locurile din oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât 

pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% 

din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă. 

 

 

Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și soluționare a 

contestațiilor 

 

Președinte executiv, 

Inspector școlar, 

Prof. Cornelia Săvescu 

 

 


