
 
 
 

 
 

CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE ”GEORGE 
EMIL PALADE ” 

 
 
 
 
 

          Sâmbătă, 5 mai 2018 , la Școala Gimnazială ” Tudor Arghezi”, str. Tudor Arghezi 

nr. 46-50, sector 2, va avea loc Concursul Școlar Național  de   Biologie ” George Emil 

Palade”, etapa pe municipiu. Vor participa elevii calificați la această etapă.  

Accesul elevilor în sălile de concurs se va face între orele 9.30-9.45, în baza 

carnetului de note cu foto și vizat pentru anul în curs / unui act de identitate. După 

ora precizată, accesul elevilor în școală va fi interzis.    

     Concursul va începe la ora 10.00.  Timpul de lucru este de 2 ore . 

 

 Profesorii supraveghetori – vor fi prezenți în centrul de concurs intervalul 8.45 - 9.00. 

 Profesorii evaluatori - vor fi prezenți în centrul de concurs la ora 12.00 

 

Criteriile de calificare pentru etapa națională, precizate în Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
a Concursului Școlar Național de Biologie,,George Emil Palade”, fără finanțare M.E.N.,valabil începând 
cu anul școlar 2017 – 2018,  sunt :  
” La etapa națională, din fiecare județ participă primul elev, respectiv primii 3 elevi din municipiul 
Bucureşti, din clasamentul final de la etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti, pentru fiecare nivel de 
studiu (clasele a V-a şi a VI-a), în total 2 elevi pentru fiecare judeţ şi respectiv, 6 elevi pentru municipiul 
Bucureşti; 
 La etapa naţională, participă candidații care au obținut la etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti, 
minim 50 de puncte din punctajul maxim acordat de 100 puncte, în limita locurilor atribuite; 
 În situația obținerii de medii egale de către elevii care ocupă poziţii în clasament care le permit 
calificarea la etapa naţională a concursului, se va organiza probă de baraj de către Comisia de 
organizare și evaluare pentru etapa județeană/ a municipiului București; Nu se admite redistribuirea 
locurilor de la un nivel de clasă la altul;” 

Graficul de desfășurare, limitele de încadrare ale materiei, structura subiectelor de concurs și 
modalitatea de desfășurare a concursului, , sunt prevăzute în Precizările  Nr. 25.104/23.01.2018  la  
Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Școlar Național ” G.E. Palade” , valabile 
pentru anul școlar 2017-2018, postate pe site-ul M.E.N. 

Adresa site concurs : http://www.concursgepalade.ro/  
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