
 

 

1 

 
 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea 
CONCURSULUI ŞCOLAR INTEJUDEŢEAN DE BIOLOGIE ”GEORGE EMIL 

PALADE”  
Anul şcolar 2013-2014  

 
             I. Prezentare generală  
1) Concursul şcolar de biologie „George Emil Palade” se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 
aprobată cu O.M. nr. 3035/10.01.2012. 
2) La acest concurs şcolar pot participa elevi din învăţământul de stat, particular şi 
confesional, înscrişi în clasele V-VI. 
3) Participarea la acest concurs pe disciplină este opţională şi individuală. 
4) Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a V-a şi a VI-a.  
5) Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la concursul organizat la nivelul 
clasei lor.  
6) La toate etapele (locale, judeţene şi interjudeţene) se susţine o probă teoretică 
scrisă, cu o durată de 120 de minute.  

  
II. Etapele concursului şi selecţia elevilor 

1) Data desfăşurării etapelor concursului: 
- etapa judeţeană:  26 aprilie 2014, București 
- etapa interjudeţeană: iunie 2014, Ploiești 
 
Ziua desfăşurării etapelor pe şcoală, locală, judeţeană este stabilită de către inspectorul 
şcolar de specialitate din inspectoratele şcolare ale judeţelor partenere şi se încadrează 
în perioada generală stabilită. Nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa 
următoare şi numărul de elevi calificaţi sunt stabilite de către comisiile de organizare şi 
evaluare a etapelor respective 
2) Locul şi data desfăşurării etapei interjudeţene este propusă de către inspectorul 
şcolar de specialitate al judeţului organizator şi comunicată judeţelor partenere, cu 
respectarea perioadei generale prevăzute în Calendarul MEN.  
 
 III Distribuirea locurilor 
1) Fiecăruia dintre judeţe i se atribuie 3 locuri pentru fiecare an de studiu.  
2) În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă primele locuri în 
clasament, pe an de studiu, comisia de organizare şi evaluare pentru etapa 
interjudeţeană va desfăşura o probă de baraj. Subiectele, baremele de corectare şi 
evaluare pentru proba de baraj se vor realiza de către comisiile de organizare şi 
evaluare pentru etapa interjudeţeană. Dacă şi după proba de baraj se menţine 
egalitatea, comisiile de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană iau în calcul, 
pentru departajare, mediile obţinute de concurenţi la etapa anterioară.  
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  IV. Subiectele 
 La etapa judeţeană subiectele vor fi realizate de către comisiile de organizare şi 
evaluare pentru  etapa judeţeană. 
 La etapa interjudeţeană subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei de 
organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană, constituit în acest sens. 

Structura subiectelor:   40 complement simplu ( 1p.) 
                                     10 complement grupat (2 p.) 

                                                10 probleme sau situații problemă(3p.) 
             Limita de materie  
 
CLASA A V-A -   FAZA JUDETEANA: "MUSCHI" INCLUSIV; FAZA INTERJUDETEANA: "ANGIOSPERME" 

INCLUSIV.  

CLASA A VI – A - FAZA JUDETEANA: "PASARI" INCLUSIV; FAZA INTERJUDETEANA: "MAMIFERE 

OMNIVORE" INCLUSIV. 

Sunt valabile manualele aprobate de MEN pentru clasa a V-a și a VI-a. 
   
        V. Organizarea comisiilor 
Pentru fiecare etapă, componenţa comisiilor de organizare şi evaluare şi atribuţiile care 
revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, 
capitolul III, secţiunea I, articolele 18-21. Din comisia interjudeţeană pot face parte şi 
profesori care au un singur elev calificat la etapa interjudeţeană. Aceştia evaluează la o 
altă clasă decât aceea la care au elevi. 
 
        VI.  Evaluarea lucrărilor 
Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secţiunea a II-a, 
articolele 46-47. 
 
       VII. Contestaţiile 
 1) La toate etapele concursului, rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea 
lucrărilor primite, conform baremelor afişate. 
 2) La etapele pe şcoală, locală, judeţeană şi interjudeţeană ale concursului şcolar de 
biologie, contestaţiile au următoarea rezolvare:  

a) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj 
mai mic de 95 de puncte (nota 9,50), punctajul acordat iniţial se modifică, prin 
creştere sau prin descreştere, dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de 
comisia de contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50). 
Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte(0,50), 
punctajul iniţial rămâne neschimbat.  

b) pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9,50), punctajul 
definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii, 
indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. Deciziile comisiei 
de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele Comisiei. 
Rezultatele contestaţiilor sunt consemnate într-un proces–verbal, care este 
semnat de toţi membrii acesteia. 
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VIII Premierea 
1) La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obţinute. 
2) Modul de acordare a premiilor este reglementat de Art. 54 al Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012. 
 
IX Dispoziţii finale 
1) Inspectorul şcolar de specialitate din judeţ are obligaţia de a transmite, în cel mult 15 
zile după desfăşurarea etapei judeţene, judeţului organizator al competiţiei, datele 
elevilor calificaţi pentru etapa interjudeţeană, conform tabelului de mai jos (format 
printat şi electronic):  
 

Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa 
de la 
care 

provin 

Unitatea 
şcolară de  

provenienţă 

Media 
obţinută 

Profesorul 
care i-a 
pregătit 

Profesorul 
care va însoţi 
lotul la etapa 

interjudeţeană 

 
Tot cu această ocazie se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din 
Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană. Propunerile vor 
cuprinde, pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic, unitatea de învăţământ în 
care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude  
sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, respectiv mai mult de un elev în concurs, 
pentru etapa interjudeţeană, indiferent de clasă. Materialele trimise vor avea semnătura 
inspectorului şcolar general şi a inspectorului  şcolar de specialitate. Acestea vor fi 
transmise prin fax la Inspectoratul Şcolar al Judeţului organizator, precum şi prin e-mail 
pe adresa electronică a persoanei de contact desemnate. 
 
2) La acest concurs nu se percep taxe de participare. 

 
 

INSPECTOR ȘCOLAR 
 

Prof. Camelia Afrim 
 
 


