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IMPORTANT ! 
 
Vă rugăm să consultaţi listele cu elevii care sunt postate pe 
siteul olimpiadei http://onb2019.edubh.ro/index.php și afișate la 
Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea şi în cazul  în care 
constataţi unele neconcordanţe, adresaţi-vă secretarului 
Comisiei centrale a olimpiadei, prof. Cerbu Valeriu, pentru 
remedierea acestora.  
 

Sediul Comisiei centrale se află la 
Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea - Parter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://onb2019.edubh.ro/index.php
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DESFĂȘURAREA PROBELOR 
 

1. PROBA PRACTICĂ A OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 
 
Se va desfăşura în data de 22.04.2019, între orele 10,00-12,00 la 
Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea, conform repartiției 
elevilor în sălile de concurs. 
 
Elevii vor fi prezenţi la locul de desfăşurare al probei la ora 9,00 şi 

vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naştere, 

halatul şi trusa de disecţie. 

Accesul elevilor în sălile de concurs se va face la ora 9,30. 

 

Toate bagajele se vor depozita în clădirea laboratoarelor 

 
 

 
 
 
 



 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE 
 
 
 
 
 

ORADEA 
21-25 APRILIE 2019 

PREŞEDINTE, 
Academician Octavian Popescu 

Secretar,  
Prof. Valeriu Cerbu 

 

 
2. PROBA TEORETICĂ A OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

 
Se va desfăşura în data de 23.04.2019, între orele 10,00-13,00 la 
Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea. 
 
Elevii vor fi prezenţi la locul de desfăşurare al probei la ora 9,00 şi 
vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naştere. 
 
Accesul elevilor în sălile de concurs se va face la ora 9,30. 

 

Repartizarea elevilor în sălile de concurs  este aceeași ca la 

proba practică 

 
NU ESTE permisă participarea elevilor la probă cu 
calculatoare, telefoane mobile sau alte mijloace care ar 
putea influenţa negativ obiectivitatea desfăşurării 
olimpiadei. 
 

Toate bagajele se vor depozita în clădirea laboratoarelor 
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IMPORTANT ! 
 

3. SELECŢIONAREA LOTULUI NAŢIONAL LĂRGIT 
REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE 

ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019 aprobat cu nr.25104/22.03.2019 

 

Se va desfăşura în data de 25.04.2019, între orele 10,00-13,00 la  
Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea. 
Lotul national largit va fi format din 20 elevi selectionati printr-o 
proba teoretică. 
 
Conform REGULAMENTULUI PRIVIND DESFĂŞURAREA 

OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE 

ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE aprobat cu nr.25104/22.03.2019,  

valabil începând cu anul școlar 2018-2019, participă la această 

probă numai elevii de liceu care au obținut premii și mențiuni la 

ediția curentă a olimpiadei. 

 
După proba de selecționare a lotului național lărgit, elevii 
care au obţinut punctaje egale şi ocupă în clasament 
poziţii care le permit o posibilă calificare în lot, vor fi 
departajaţi utilizându-se în ordine criteriile următoare:  
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a) punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei 

naţionale;  

b) punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip 

probleme - proba teoretică a etapei naționale;  

c) punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip 

complement grupat - proba teoretică a etapei 

naționale;  

d) numărul mai mare de participări la lotul de pregătire 

pentru OIB din ultimii trei ani.  
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4. CONTESTAŢII 
REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE 

ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019 aprobat cu nr.25104/22.03.2019 

 

La toate lucrările scrise ale etapelor olimpiadei de biologie 
concurenții pot depune contestații, în termenul prevăzut în 
programul de desfășurare a olimpiadei. Rezolvarea contestaţiilor se 
va face, prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor 
afişate, în cadrul subcomisiilor de soluționare a contestațiilor, 
stabilite pe ani de studiu. Rezultatele activității subcomisiilor de 
soluționare a contestațiilor sunt validate de către vicepreședinte și 
sunt consemnate într-un proces–verbal, semnat de toți membrii 
acesteia. Aceste rezultate sunt aduse la cunoștința elevilor 
participanți, prin afișarea lor la avizier/site-ul olimpiadei de către 
subcomisia de organizare. Deciziile subcomisiilor de soluționare a 
contestațiilor sunt definitive.  

 
La proba practică, partea de manualitate nu se contestă. 
 
 
 
 
 
 



 
 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE 
 
 
 
 
 

ORADEA 
21-25 APRILIE 2019 

PREŞEDINTE, 
Academician Octavian Popescu 

Secretar,  
Prof. Valeriu Cerbu 

 

IMPORTANT ! 

DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR SE VA FACE LA 
SECREATRIATUL COMISIEI CENTRALE 

ÎN DATA DE 23.04.2019, ÎNTRE ORELE 17,00 - 18,00 
Colegiul Economic ”Partenie Cosma” Oradea 

 
 

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ȘI AFIȘAREA 
REZULTATELOR FINALE 

 
REZOLVAREA CONTESTAȚILOR  ÎNTRE  ORELE 18,00-19,00 

AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE  DUPĂ ORA 19,00 ÎN 
ACCEAȘI ZI LA COLEGIUL ECONOMIC ”PARTENIE COSMA” 

ORADEA ȘI PE SITE-UL OLIMPIADEI 
 

http://onb2019.edubh.ro/index.php 
 
 
 
 
 
 

http://onb2019.edubh.ro/index.php
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IMPORTANT ! 
 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE – 
ETAPA NAŢIONALĂ 

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE 

ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019 aprobat cu nr.25104/22.03.2019 

 

Evaluarea lucrarilor: 
 
La etapa națională a olimpiadei de biologie evaluarea lucrărilor 
se face  conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare 
a competițiilor şcolare. Atât la proba teoretică cât și la proba 
practică evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe loc, cu 
şablon de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa 
elevului-autor al lucrării şi a doi elevi-concurenţi ca martori 
 
Elevii care au obţinut punctaje egale şi ocupă poziţii în 
clasament care le conferă o potențială premiere, vor fi 
departajaţi utilizându-se criteriile enumerate în ordinea 
următoare: 
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1. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică; 

 
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme 

- proba teoretică; 
 
3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip 

complement grupat - proba teoretică; 
 
 
 

În cazul în care, după aplicarea criteriilor enumerate mai 
sus, elevii cu punctaje egale nu se pot departaja, comisia 

poate decide acordarea aceluiași premiu. 
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Lotul national pentru Olimpiada Internatională de ştiinţe a Uniunii 

Europene (EUSO) 
 

ANUNŢ 
 

SELECŢIA LOTULUI NAŢIONAL DE BIOLOGIE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII 

PENTRU PARTCIPAREA LA EUSO (OLIMPIADA DE ŞTIINŢE A UNIUNII 

EUROPENE), EDIŢIA 2018 
 

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE 

ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019 aprobat cu nr.25104/22.03.2019 

 

La proba de selecţie a celor doi elevi care vor face parte din lotul 
naţional al României pentru  Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii 
Europene, din anul următor, participă primii patru elevi din 
clasamentul general pentru clasa a IX-a de la  etapa națională a 
olimpiadei de biologie din anul curent, care îndeplinesc condiția 
de vârstă prevăzută în Regulamentul internațional pentru EUSO 
(elevii participanţi să împlinească vârsta de 17 ani după data de 1 
ianuarie a anului de desfășurare a EUSO).  
 
Selecţia celor doi elevi se va realiza printr-o probă experimentală, 
în perioada februarie-martie a anului în care se desfășoară 
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olimpiada EUSO. Pentru această probă, elevii participanţi vor 
pregăti cu profesorii lor toate lucrările practice prevăzute în 
programele de lucrări practice, pentru clasele VII, IX-XII/XIII, de la  
Olimpiada Naţională de Biologie. 
 
În cazul obţinerii de punctaje egale, departajarea elevilor se va 
face utilizându-se în ordine criteriile enumerate:  

a. punctajul general mai mare obţinut la etapa națională a 
olimpiadei de biologie din anul calificării în lot;  

b. punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei 
naționale a olimpiadei de biologie din anul calificării în lot;  

c. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme - 
proba teoretică a etapei naționale a olimpiadei de biologie 
din anul calificării în lot;  

d. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement 
grupat - proba teoretică a etapei naționale.  
 

Cei doi elevi selecționați pentru EUSO vor participa la pregătirea practică 
centralizată cu profesori universitari pe o perioadă de două săptămâni. 

Locul și perioada de desfășurare a Olimpiadei de Științe a Uniunii 
Europene sunt prezentate, anual, în Precizările cu privire la organizarea și 

desfășurarea olimpiadei de biologie. 
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IMPORTANT ! 
 

 
PREMIEREA ELEVILOR 
 
La etapa națională a olimpiadei, la care participarea elevilor este 
individuală, MEN acordă, pentru fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, 
un premiu I, un premiu II și un premiu III și un număr de mențiuni 
reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la 
numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar.  

 
Elevii care au obţinut punctaje egale şi ocupă poziţii în clasament 
care le conferă o potențială premiere, vor fi departajaţi 
utilizându-se criteriile enumerate în ordinea următoare:  
1. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică;  
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme - 
proba teoretică;  
3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement 
grupat - proba teoretică.  
 

În cazul în care, după aplicarea criteriilor enumerate mai sus, 
elevii cu punctaje egale nu se pot departaja, comisia poate 

decide acordarea aceluiași premiu. 


