Precizări privind organizarea şi desfăşurarea fazei locale şi a fazei judeţene
a Olimpiadei de Biologie-clasele IX-XII, ediţia 2020
Cadru legislativ: Olimpiada de biologie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei
cadru de organizare şi desfăşurare a competţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a
activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare nr. 4023/2018, cu
modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a olimpiadei de
biologie nr.39153/16.10.2019.
Precizări organizatorice:
Faza locală se va desfăşura în fiecare unitate şcolară, în perioada ianuarie-februarie 2020, conform unei
decizii emise de către managerul acesteia; subiectele sunt redactate de către o comisie județeană iar rezultatele
se vor transmite inspectorului şcolar, cu respectarea baremului şi a punctajului minim obţinut (70 puncte),
până pe data de 02.03.2020.
II.
Faza judeţeană se va desfăşura pe data de 07.03.2020, în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Galaţi .
a) Subcomisia de organizare-disciplina biologie, este propusă de către Consiliul Consultativ al disciplinei,
conform art. 20 alin. (1) şi este formată din:
Preşedinte: inspector şcolar general sau general adjunct
Preşedinte executiv: inspector şcolar de specialitate
Vicepreședinte: un cadru didactic cu experiență
Secretar: cadrul didactic din unitatea şcolară, având competenţe de operare pe calculator
Membri:
- cadre didactice metodiste/membri ai Consiliului Consultativ, având gradul didactic I
- director unitate şcolară
Asistenţi: cadre didactice din unitatea şcolară (de altă specialitate, câte 2/sală+ 1 pe fiecare hol+1 sală bagaje), care
nu au rude sau afini înscrise în concurs (conform fişei de atribuţii şi declaraţiei semnate).
I.

Subcomisia de organizare va fi prezentă în unitatea şcolară la ora 7,30, se vor descărca subiectele în prezenţa
acesteia, se vor multiplica subiectele şi foile de concurs, completându-se dosarele claselor.
În intervalul orar 8,45-9,00, preşedintele executiv realizează instruirea supraveghetorilor şi tragerea la sorţi a
distribuţiei acestora în săli.
Elevii se vor prezenta în săli în intervalul orar 09,00-09,30 având asupra lor actul de identitate şi vor intra conform
listelor afişate, ocupând locurile conform tabelelor afişate.
Subiectele se vor distribui de către comisie, elevilor, la ora 10,00.
Proba de concurs durează 3 ore, elevii putând părăsi sala după cel puţin o oră de la începerea probei.
Lucrările scrise vor fi preluate la finalul probei de către asistenţi, pe bază de semnătură (ultimii 3 elevi vor rămâne în
sală până la predarea tuturor lucrărilor).
Lucrările de la săli vor fi preluate pe bază tabelelor centralizatoare, de către secretarul comisiei.
b) Subcomisia de evaluare-disciplina biologie, are ca responsabilităţi verificarea baremelor, corectarea şi afişarea
acestora precum şi evaluarea tezelor.
Subcomisia va fi formată din:
Preşedinte: inspector şcolar general sau general adjunct
Preşedinte executiv: inspector şcolar de specialitate
Secretar: cadrul didactic, având competenţe de operare pe calculator
Membri:
-cadre didactice de specialitate biologie, repartizaţi la altă clasă decât cea/cele la care au înscrişi elevi în concurs,
care nu au rude sau afini înscrise în concurs (conform declaraţiei semnate).
Subcomisia de verificare a subiectelor și baremelor va fi prezentă în unitatea şcolară la ora 11,00, urmând a
verifica baremele şi corespondenţa acestora cu subiectele în intervalul orar 11,05-12,50 (conform procesului verbal
ce se va încheia).
Comisia va opera de comun acord modificările ce se impun, va printa şi afişa baremele finale până la ora 13,15.

Subcomisia de evaluare a lucrărilor va fi prezentă în unitatea școlară la ora 12,45, având ca
responsabilitate evaluarea lucrărilor elevilor.
Pentru etapa județeană lucrările nu se secretizează, se ștampilează cu ștampila școlii organizatoare și se
semnează de către președintele executiv al comisiei.
Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza la sfârșitul probei, cu şablon specific testelor grilă, de către doi
profesori evaluatori, în prezenţa elevului - autor al lucrării şi a unui elev concurent - martor.
În cazul în care elevul nu poate participa la corectarea lucrării, dă o declarație scrisă din care să reiasă
că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui.
Având în vedere specificul subiectelor și al evaluării în cadrul olimpiadelor de biologie, evaluatorii vor fi
profesori de biologie, respectându-se condiția să nu aibă elevi din școala lor în clasele în care evaluează.
Lucrările vor fi distribuite de către vicepreşedinte fiecărei echipe de lucru, pe bază de semnătură.
Rezultatele vor fi afişate până la ora 17,00.
Contestaţiile se vor depune luni, 09.03.2020, la secretariatul unităţii şcolare în care s-a desfăşurat etapa judeţeană, în
intervalul orar 11,00-16,00.
c)

Subcomisia de contestaţii are ca responsabilităţi reevaluarea tezelor al căror rezultat

iniţial a fost constestat.
Subcomisia va fi formată din:
Preşedinte: inspector şcolar general sau general adjunct
Preşedinte executiv: inspector şcolar
Secretar: cadrul didactic din unitatea şcolară, având competenţe de operare pe calculator
Membri:
-cadre didactice de specialitate biologie, altele decât cele din subcomisiile anterioare (organizare şi evaluare), care nu
au elevi înscrişi în concurs.
Subcomisia va prelua pe bază de semnătura de la secretarul comisiei de evaluare, tezele al căror rezultat a fost
contestat, subiectele şi baremele aferente.
Reevaluarea se va desfăşura în prezenţa preşedintelui executiv, notele finale fiind consemnate şi contrasemnate pe
teză (fişa de concurs). Punctajul acordat la contestație este punctajul final și nu mai poate fi modificat.
Rezultatele finale vor fi afişate în unitatea şcolară şi pe site-ul IŞJ până cel târziu miercuri, 11.03.2020 ora 14,00.
Dispoziţii finale:
a)

orice fraudă sau tentativă de fraudă savârşită de către candidaţi se va pedepsi prin eliminarea
acestora din concurs şi interzicerea participării la competiţiile şcolare din anul următor, conform art. 41
alin. (3), după încheierea procesului verbal şi a declaraţiei celui în cauză, în prezenţa preşedintelui
executiv;

b) neîndeplinirea de către asistenţi în mod optim a atribuţiilor din fişa semnată la instruire se va solda
cu eliminarea acestora din sală şi neacordarea celor 2 zile de concediu în compensaţie sau propunerea de
a fi sancţionat în cadrul unităţii şcolare, conform ROFUIP şi a Statutului personalului didactic;
c)

Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/municipiul București un număr de elevi
corespunzător numărului de locuri 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 Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

art. 15 alin. (3). 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
criteriile stabilite de către Comisia județeană/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare
și de soluționare a contestațiilor- subcomisia de organizare
În cazul egalităţii de punctaj a doi sau mai mulţi candidaţi, locurile ce sunt repartizate din oficiu (1 loc/clasă), se vor
distribui astfel:
- dacă la una dintre clase locurile nu s-au ocupat, locul/locurile liber/e se vor redistribui candidaţilor în ordinea
descrescătoare a punctajelor;
- dacă numărul locurilor repartizate este mai mare decât numărul claselor, locul/locurile suplimentar/e se vor repartiza
strict în ordinea descrescătoare a punctajelor, indiferent de clasă, la același nivel de studiu;
- dacă numărul locurilor este mai mic decât cel al candidaţilor ce întrunesc criteriile de calificare, Consiliul consultativ al
disciplinei decide criteriile de departajare, astfel:

1. punctajul mai mare obţinut la subiectul III (în ordinea descrescătoare a ponderii punctajelor/tipuri
de subiect);
2. Punctajul mai mare obținut la subiectul II;
3. Punctajul mai mare obținut la subiectul I;
4. Numărul de participări la faze anterioare ale olimpiadei de biologie (valabil pentru clasele IX-XII).
În cazul păstrării egalităţii după aplicarea tuturor criteriilor menționate anterior, elevii respectivi vor
participa la o probă scrisă de departajare, organizată în cel mult 3 zile de la publicarea rezultatelor inițiale.
Calificarea elevilor pe locurile suplimentare se va realiza în conformitate cu prevederile metodologice: art.

15 alin. (4): ”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/a sectoarelor municipiului București și
după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta metodologie.”
Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București şi se
află în situaţia calificării pe locurile suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadei nu se
departajează, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentei
metodologii.
Rezultatele finale şi componenţa lotului selectat din oficiu pentru a participa la faza naţională a olimpiadei de biologie, se
vor afişa la unitatea şcolară şi pe site-ul IŞJ Galați până la data de 13.03.2020. Lista elevilor calificați pe locurile
suplimentare va fi postată pe site-ul Olimpiadei Naționale de Biologie, după definitivarea acesteia.
d) toate precizările prezentei proceduri vor fi transmise cadrelor didactice de specialitate şi vor fi afişate pe site-ul
IŞJ şi la unitatea şcolară în care se va desfăşura faza judeţeană, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării
concursului, conform art. 20, alin. (2).

