PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE,
ETAPA MUNICIPALĂ

Data desfășurării : 3 MARTIE 2018
Locația : COLEGIUL NAȚIONAL ”ELENA CUZA ”, sector 6
Accesul elevilor în sălile de concurs va avea loc în intervalul 9.00-9.30, în baza unui act de identitate
(carte de identitate sau carnet de elev cu foto, vizat pentru anul în curs ).
Concursul se va desfășura între orele 10.00 – 13.00.

CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ A
OLIMPIADEI DE BIOLOGIE
Având în vedere Precizările Nr. 44688/ 21.10.2016 la Regulamentul privind desfăşurarea
Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene aprobat cu Nr.
58414/ 10.12.2015, valabile pentru anul școlar 2017-2018, selecția elevilor are loc astfel:
Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din municipiul București un număr de
elevi corespunzător tabelului cu lotul municipiului București prevăzut în Precizările cu
privire la organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie numai dacă aceștia au obţinut
cel puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană.
Numărul de locuri suplimentare se stabilește de către MEN în funcţie de rezultatele
obţinute de ISJ/ISMB la ediţia precedentă a ONB şi a OIB/EUSO.
În anul școlar 2017- 2018, pentru faza națională a olimpiadei de biologie ,au fost repartizate
pentru municipiul București ,16 locuri, din care câte 3 pentru fiecare nivel de clasă (total 15 ) si 1 loc
suplimentar , ca urmare a unui premiu obținut la ONB din anul 2017.
 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.
 Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/ a municipiului București şi se
află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei vor fi departajaţi utilizându-se
criteriile enumerate în ordinea următoare :
1.
Punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme
2.
Punctajul mai mare obţinut la subiectul tip complement grupat
3.
Probă de departajare – baraj

