
 
 
 
 

CRITERIILE  DE  CALIFICARE  ȘI  NUMĂRUL  DE  LOCURI  ALOCATE  PENTRU   ETAPA 
NAȚIONALĂ  A  OLIMPIADEI  DE  BIOLOGIE 

 
 
 
Având în vedere Precizările  Nr. 57818/ 01.10.2014 la Regulamentul privind desfăşurarea 

Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene aprobat cu 
nr.28694/ 07.02.2012, valabile pentru anul școlar 2014-2015, Comisia de organizare şi evaluare 
pentru etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti stabileşte, cu maximă responsabilitate, criterii 
de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării 
pentru etapa naţională.  

În anul școlar 2014 / 2015 pentru faza națională a olimpiadei de biologie ,au fost 
repartizate pentru municipiul București ,18 locuri ,din care câte 3 pentru fiecare nivel de clasă 
(total 15 ) si  3 locuri suplimentare ,ca urmare a premiilor obținute în anul precedent. 

 Sunt declarați calificați pentru faza națională primii trei elevi pe nivel de studiu ,care au 
obținut  cel puțin 70 puncte.  

 În situaţia în care nu se completează locurile distribuite pentru un anumit an de studiu, 
conform precizărilor regulamentului ( cel putin 70 puncte) , acestea  vor fi ocupate de 
elevii care au punctajul cel mai mare în clasamentul general al participanţilor la faza 
municipală. 

 Locurile suplimentare acordate de M.E.C.Ș. vor fi ocupate de elevii din învățământul 
liceal cu următorul punctaj (dar nu mai mic de 70 puncte), în clasamentul general al 
participanţilor la faza municipală, indiferent de nivelul de clasă. 

 Criteriile de departajare a candidaților care au obținut punctaje egale și se află în 
situația calificării la faza națională a olimpiadei sunt :  

          1.punctajul mai mare obținut la faza pe sector; 
          2. participare în lotul național în anul școlar 2012-2013; 
          3. premiu obținut la faza națională în anul școlar 2012-2013; 
          4. punctajul mai mare obținut la faza pe municipiu  în anul școlar 2012-2013; 
          5. punctajul mai mare obținut la faza pe școală; 
          6. proba scrisă de departajare (ce va fi anunțată ulterior elevilor în cauză)-elaborată  de 
comisia municipală;  

În situaţia în care nu se completează locurile distribuite pentru un anumit an de studiu, 
acestea  pot fi ocupate de elevii care au punctajul cel mai mare în clasamentul general al 
participanţilor la etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti a olimpiadei și îndeplinesc condiția 
de calificare (cel puțin 70% din punctajul maxim acordat).  Locuri  rămase neocupate la un județ 
nu se  redistribuie  altui județ/ municipiului București. 
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