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I.

Prezentare generală

Olimpiada de biologie se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr.
3035/10.01.2012. Olimpiada de biologie se organizează, anual, pentru elevii din clasa a
VII-a şi pentru cei din clasele IX-XII/XIII.
Participarea la olimpiada de biologie este individuală. Pot participa elevii de la toate
formele de învăţământ preuniversitar, din învăţământul de stat, particular sau
confesional. Elevii din ciclul liceal pot participa la olimpiada de biologie la anul de studii
în curs, de la faza pe şcoală până la faza internaţională inclusiv, chiar dacă, în
conformitate cu planurile - cadru de învăţământ, nu studiază biologia în acel an şcolar
sau studiază după programa pentru Ştiinţe.
Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi nici
invers.
La biologie, olimpiada are două probe: teoretică şi practică. Durata probei teoretice
este de 3 ore, iar a probei practice este de 2 ore. Proba practică este obligatorie numai
la etapa naţională a olimpiadei. Pentru celelalte etape ale olimpiadei proba practică
este opţională.
Selecţionarea lotului lărgit, pentru etapa internaţională a olimpiadei de biologie, se va
realiza printr-o probă teoretică. Lotul lărgit pentru etapa internaţională a EUSO
(Olimpiada de Știinţe a Uniunii Europene) este format din primii patru elevi din
clasamentul final al etapei naţionale a olimpiadei de biologie pentru clasa a IX-a, ediţia
precedentă.
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II. Selecţia elevilor
a)
Pentru etapa pe şcoală, data desfășurării este stabilită la nivelul unităţii școlare,
de regulă, în luna decembrie, respectiv ianuarie a anului școlar în curs. Criteriile de
participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de profesorul/profesorii de biologie
din fiecare unitate școlară.
b)
Pentru etapa locală, data desfășurării este stabilită de inspectorul școlar pentru
disciplina biologie din cadrul inspectoratelor școlare judeţene/ inspectoratului școlar al
municipiului București, de regulă, în perioada ianuarie-februarie.
Excepţie de la alineatele a) și b) fac situaţiile menţionate în Metodologia-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr.
3035/10.01.2012, art.12 alin. 1.
Consiliul consultativ al disciplinei biologie stabileşte numărul de locuri și
punctajul minim necesar pentru calificarea elevilor la etapa judeţeană a olimpiadei.
c)
Pentru etapa judeţeană /a municipiului Bucureşti a olimpiadei, data desfășurării
este stabilită la nivelul MENCȘ, de regulă, în luna martie. Pentru clasa a VII-a şi pentru
ciclul liceal, subiectele sunt unice şi sunt întocmite de grupul de lucru pentru subiecte
format din membrii comisiei centrale a competiţiei naţionale. Subiectele, în limba
română şi în limbile minorităţilor care solicită traducerea lor, vor fi transmise judeţelor,
în format electronic fiind accesibile în dimineaţa zilei de concurs.
Inspectorul școlar pentru disciplina biologie stabilește modul de atribuire a
premiilor la această etapă după centralizarea rezultatelor.
d)
Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/municipiul
București un număr de elevi corespunzător
tabelului cu loturile judeţene/ al
municipiului București prevăzut în Precizările cu privire la organizarea și
desfășurarea olimpiadei de biologie, publicate anual, numai dacă aceștia au obţinut
cel puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană.
Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar judeţean (ISJ), respectiv
Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) se stabilește în conformitate cu
prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competiţiilor școlare,
art. 30 alin (1) și (2). Astfel, fiecare inspectorat judeţean primește 5 locuri, câte unul
pentru fiecare an de studiu. Face excepţie de la această regulă ISMB care primește câte
3 locuri pentru fiecare an de studiu, în total 15 locuri.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin 3 al Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012, pentru
participarea la etapa naţională a olimpiadei de biologie se atribuie locuri suplimentare.
Numărul de locuri suplimentare se stabilește de către MENCȘ în funcţie de rezultatele
obţinute de ISJ/ISMB la ediţia precedentă a ONB şi a OIB/EUSO, astfel:
- pentru fiecare premiu obţinut la etapa naţională a olimpiadei de biologie,
judeţul/municipiul București primește suplimentar câte un loc;
- pentru fiecare medalie obţinută la etapa internaţională a olimpiadei de biologie și la
etapa internaţională a EUSO, judeţul/municipiul București primește câte două locuri.
Locurile primite din oficiu (5 locuri pentru fiecare judeţ şi 15 locuri pentru municipiul
Bucureşti) se distribuie, în mod egal, pentru fiecare an de studiu, iar cele suplimentare
se distribuie pe ani de studiu, conform criteriilor stabilite de Comisia de organizare şi
evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti.
Candidaţii care au obţinut punctaje egale la etapa judeţeană/ a municipiului București
şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei vor fi departajaţi
utilizându-se criteriile stabilite de Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa
judeţeană/a municipiului Bucureşti. Aceste criterii împreună cu lista locurilor
repartizate pe ani de studii, vor fi postate pe site-ul ISJ/ISMB și afişate la locul de
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desfăşurare a olimpiadei, cu cinci zile înainte de dimineaţa zilei de concurs. În situaţia
în care nu se completează locurile distribuite pentru un anumit an de studiu, acestea
pot fi ocupate de elevii de la alte niveluri de studii în funcţie de criteriile stabilite de
Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a
olimpiadei și cu respectarea condiţiei de calificare (punctajul obţinut să reprezinte cel
puţin 70% din punctajul maxim acordat). Locuri rămase neocupate la un judeţ nu se
redistribuie altui judeţ/ municipiului București.
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice nu aprobă suplimentarea
locurilor pentru participarea la etapa naţională a olimpiadei de biologie.
Pentru etapele judeţeană și naţională ale olimpiadei de biologie, graficul de desfășurare
și limitele de încadrare ale materiei pentru concurs sunt stabilite de inspectorul general
din cadrul DGÎP-MENCȘ, președintele executiv al comisiei centrale a olimpiadei
naţionale.
Graficul de desfășurare și limitele de încadrare ale materiei pentru olimpiadă sunt
prevăzute în Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei de
biologie, publicate anual.
III. Structura subiectelor de concurs și elaborarea lor
Subiectele sunt de tip grilă și pot fi de tipul: complement simplu, complement grupat,
probleme, cauză - efect.
a)
La etapa pe şcoală, subiectele și baremele de evaluare vor fi realizate la nivelul
unităţilor de învăţământ.
b)
La etapa locală/pe sector al municipiului Bucureşti, subiectele și baremele de
evaluare vor fi realizate de către un grup de lucru coordonat de inspectorul şcolar
pentru disciplina biologie.
c)
La etapa judeţeană/ a municipiului București subiectele și baremele de evaluare
vor fi realizate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei centrale a competiţiei
naţionale.
d)
La etapa naţională a olimpiadei, subiectele și baremele de evaluare sunt
elaborate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei centrale a competiţiei
naţionale, constituit în acest sens și coordonat de către inspectorul general din MENCȘ,
președintele executiv al acestei comisii. Grupul de lucru va asigura şi traducerea
subiectelor în limba maternă a elevilor participanţi care aparţin diferitelor minorităţi.
Comisia centrală a competiţiei naţionale va verifica corectitudinea subiectelor
întocmite şi a baremelor de evaluare în ziua premergătoare zilei probei de concurs. Se
va lucra pe subcomisii stabilite pe ani de studii. Pentru transparenţă, profesorii
însoţitori primesc şi verifică subiectele şi baremele împreună cu membrii comisiei
centrale, imediat după începerea probei de concurs de către elevii participanţi.
Pentru etapa naţională programa de olimpiadă şi bibliografia aferentă sunt prezentate
în Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie,
publicate anual.
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IV. Organizarea comisiilor
Pentru fiecare etapă, componenţa comisiilor de organizare şi evaluare și atribuţiile care
revin membrilor acestora
sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM Nr.
3035/10.01.2012, capitolul III, secţiunea I, articolele 18-27.
V. Evaluarea lucrărilor
a)
Pentru etapa judeţeană lucrările nu se secretizează, se ștampilează cu ștampila
școlii organizatoare/ ștampila de olimpiadă 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 declaraţie scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din
care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în prezenţa a doi elevi martori și în absenţa lui.
Având în vedere specificul subiectelor și al evaluării în cadrul olimpiadelor de biologie,
asistenţi-evaluatori pot fi și profesori de biologie cu condiţia să nu aibă elevi din școala
lor în clasele în care asistă și evaluează.
b)
La etapa naţională a olimpiadei de biologie evaluarea lucrărilor se face
conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare,
aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012, capitolul III, secţiunea a II-a. Atât la proba
teoretică cât și la proba practică evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe loc, cu
şablon specific testelor grilă, de către doi profesori evaluatori din judeţul gazdă asistaţi
de un profesor din comisia centrală, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a doi eleviconcurenţi ca martori.
Elevii care au obţinut punctaje egale şi ocupă poziţii în clasament care le conferă o
potenţială premiere, vor fi departajaţi utilizându-se criteriile enumerate în ordinea
următoare:
1. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică;
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme - proba teoretică;
3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat - proba
teoretică;
4. punctajul mai mare obţinut la o probă scrisă care se susţine în cazul în care se
menţine egalitatea după aplicare celor trei criterii anterioare. Această probă este
inclusă în proba de selecţie a lotului naţional lărgit de biologie.
c)
Lotul naţional pentru Olimpiada Internaţională de Biologie (OIB)
Lotul naţional lărgit va fi format din 20 elevi selecţionaţi printr-o probă teoretică din
rândul elevilor de liceu care au obţinut primele 15 punctaje din clasamentul final pe an
de studiu.
După proba de selecţionare a lotului naţional lărgit, elevii care au obţinut punctaje
egale şi ocupă în clasamentul rezultat, poziţii care le permit o posibilă calificare în lot,
vor fi departajaţi utilizându-se în ordine criteriile următoare:
1. punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei naţionale;
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme - proba teoretică a
etapei naţionale;
3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat - proba
teoretică a etapei naţionale;
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4. numărul mai mare de participări la lotul de pregătire pentru OIB din ultimii
trei ani;
5. punctajul mai mare obţinut la o probă scrisă care se susţine în cazul în care se
menţine egalitatea după aplicarea celor patru criterii anterioare.
Proba de selecţie a lotului naţional lărgit, pregătirea lotului şi probele de selecţie a
lotului naţional restrâns sunt faze preliminarii ale OIB şi respectă Regulamentul
Olimpiadei Internaţionale de Biologie (elevii care au avut două participări OIB nu au
drept de participare la lot; nu se admit contestaţii la aceste etape de pregătire şi de
selecţie pentru participarea la OIB).
Pregătirea lotului naţional de biologie se va face, centralizat, de cadre didactice
universitare, pe o perioadă de patru săptămâni: două săptămâni de pregătire teoretică
şi două săptămâni de pregătire practică. În restul timpului, pregătirea elevilor se va
desfăşura, individual, cu profesorii de la clasă sau de la centrul de excelenţă.
Comitetul Internaţional de Olimpiadă atribuie, anual, fiecărei ţări participante câte
patru locuri. Numărul de locuri nu poate fi suplimentat.
Selecţia lotului restrâns (patru elevi) se realizează pe baza unei probe teoretice.
Comisia de pregătire şi de selecţionare a lotului de biologie pentru OIB întocmeşte
subiectele, evaluează lucrările participanţilor. În cazul obţinerii de punctaje egale,
departajarea elevilor se va face utilizându-se în ordine criteriile enumerate:
1. punctajul mai mare obţinut la proba de selecţie a lotului lărgit;
2. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică a etapei naţionale a
olimpiadei de biologie din anul curent;
3. numărul mai mare de participări la lotul de pregătire pentru OIB din ultimii
3 ani;
4. punctajul mai mare obţinut la o probă scrisă care se susţine în cazul în care
se menţine egalitatea după aplicare celor trei criterii anterioare.
Locul
și perioada de desfășurare a Olimpiadei Internaţionale de Biologie sunt
prezentate, anual, în Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei
de biologie.
d)
Lotul naţional pentru Olimpiada Internaţională de Știinţe a Uniunii Europene
(EUSO)
La proba de selecţie a celor doi elevi, care vor face parte din lotul naţional al
României pentru Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene, participă primii patru elevi
din clasamentul general pentru clasa a IX-a de la etapa naţională a olimpiadei de
biologie, ediţia precedentă, care îndeplinesc condiţia de vârstă prevăzută în
Regulamentul internaţional pentru EUSO (elevii participanţi să împlinească vârsta de 17
ani după data de 1 ianuarie a anului de desfășurare a EUSO).
Selecţia celor doi elevi se va realiza printr-o probă experimentală, în cadrul Facultăţii
de Biologie, Universitatea din Bucureşti, în perioada februarie-martie a anului în care
se desfășoară olimpiada EUSO. Pentru această probă, elevii participanţi vor pregăti cu
profesorii lor toate lucrările practice prevăzute în programele de lucrări practice,
pentru clasele VII, IX-XII/XIII, de la Olimpiada Naţională de Biologie.
În cazul obţinerii de punctaje egale, departajarea elevilor se va face utilizându-se în
ordine criteriile enumerate:
1. punctajul general mai mare obţinut la etapa naţională a olimpiadei de
biologie din anul calificării în lot;
2. punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei naţionale a olimpiadei
de biologie din anul calificării în lot;
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punctajul mai mare obţinut la o probă scrisă care se susţine în cazul în care
se menţine egalitatea după aplicare celor două criterii anterioare.
Locul și perioada de desfășurare a Olimpiadei de Știinţe a Uniunii Europene sunt
prezentate, anual, în Precizările cu privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei
de biologie.
3.

VI. Contestaţiile
La toate lucrările scrise ale etapelor olimpiadei de biologie concurenţii pot depune
contestaţii, în termenul prevăzut în programul de desfășurare a olimpiadei. Rezolvarea
contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate,
în cadrul comisiilor de contestaţii stabilite pe ani de studiu. Rezultatele activităţii
comisiilor de contestaţii sunt validate de către preşedintele Comisiei centrale a
competiţiei naţionale și sunt consemnate într-un proces –verbal, semnat de toţi membrii
acesteia. Aceste rezultate sunt aduse la cunoștinţa elevilor participanţi, prin afișarea lor
la avizier și pe site-ul olimpiadei. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.
La proba practică, partea de manualitate nu se contestă.
VII. Dispoziţii finale
Inspectorul şcolar pentru disciplina biologie din judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia
de a transmite, în termen de 10 zile de la desfăşurarea etapei judeţene/a municipiului
Bucureşti, Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice și judeţului
organizator al competiţiei, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională. Aceste date
vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea şcolară de
provenienţă, punctajul obţinut, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va însoţi
lotul la etapa naţională, alte date de contact. Materialele trimise vor avea semnătura
inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar pentru disciplina biologie. Acestea
vor fi transmise prin fax la numerele 021/313 5547 și pe adresa de e-mail a inspectorului
pentru disciplina biologie din judeţul-gazdă al etapei naţionale a olimpiadei de biologie
DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Tania Irimia
DIRECTOR,
Monica Cristina Anisie

INSPECTOR GENERAL,
Traian Şăitan
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