
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 

0351/407395 (407397)Fax; 0251/421824, 0351/407396 
E-mail: i'ijdolj®i'ij.dj.edu.ro Web: www.i'ij.dj.edu.ro 

Către, 

-·. IMiNiS'fERUL 
.:·:~~:-jf_:~· 
" '-~?~--~~_;/ 

J!!'"&'S ii!! ~NATIONALE 

Toate unităţile de învătământ gimnazial şi liceal din judetul Dolj,în care există elevi calificaţi 
pentru etapajudeteană a Olimpiadei de Biologie ,în atenţia Directorului şi a responsabilului 
comisiei metodice/catedrei de biologie: 

Vă informăm că în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţii lor şcolare ,aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.30351!0.01.2012,Art.l3 şi 
Art.20,alin.(2),în anunţul din ataşament se regăsesc CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI 
NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI 
DE BIOLOGIE 2013. 
Vă rugăm să afişaţi la loc vizibil în unitatea de învăţământ anunţul referitor la respectivele 

criterii. 
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CRITERII DE CALIFICARE ŞI NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU 

ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 2013 

În baza O.M.E.C.T.S. Nr.3035/10.01.2012 ,privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi defăşurare a competiţiilor şcolare, Comisia de Organizare şi Evaluare pentru Etapa Judeţeană a 
Olimpiadei de Biologie la nivelul judeţului Dolj, anunţă: 

Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică din fiecare judeţ/municipiul Bucureşti un număr 
de elevi corespunzător tabelului cu loturile judeţene/ al municipiului Bucureşti prevăzut în Precizări 
cu privire la organizarea şi defăşurarea Olimpiadei de biologie,numai dacă aceştia au obţinut cel 
puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. 

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 şi îndeplinesc condiţia de calificare (cel 
puţin 70% din punctajul maxim acordat). 

Numărul de locuri alocate judeţului Dolj pentru etapa naţională este 11. 
Clasele a VII-a şi a XII- a: se califică elevul care ocupă primul loc la fiecare clasă. 
Clasele a IX-a ,a X- a şi a XI- a : se califică elevii situaţi pe primele 3 locuri de la fiecare clasă 
CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR CARE AU OBŢINUT PUNCTAJE EGALE 
CE LE CONFERĂ O POTENŢIALĂ CALIFICARE LA ETAPA NAŢIONALĂ: 
-Punctajul mai mare obţinut la probleme; 
-Punctajul mai mare obţinut la itemii complement grupat; 
-Punctajul mai mare obţinut la itemii complement simplu; 
-Proba de baraj 

În cazul păstrării egalităţii după aplicarea celor trei criterii ,elevii participă la un test de 
departajare în data de 02.03.2013,orele 16.00. 
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