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ANUNŢ!
CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE”
ETAPA JUDEŢEANĂ
14.05.2022
Proba scrisă în cadrul CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE
„GEORGE EMIL PALADE”, etapa judeţeană, va avea loc la Colegiul Național „Unirea”
Brașov, sâmbătă, 14 mai 2022, între orele 10,00 - 12.00.
Proba scrisă durează 2 ore.
Subiectele de concurs sunt unice și sunt elaborate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei
Centrale a Concursului.
Concursul se adresează elevilor din clasele de gimnaziu V - VIII.

- Participarea la acest concurs este individuală;
- Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare;
- Elevii vor fi prezenţi în sală de concurs cel târziu la ora 9,30;
- Fiecare elev participant va avea asupra lui carnetul de elev vizat la zi/cartea de identitate,
pix/stilou cu pastă/cerneală albstră;

- Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale,
culegeri, caiete etc. De asemenea, se interzice accesul în sala de concurs cu telefoane mobile
sau alte surse de comunicare la distanță.

- Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu șablon de
corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezența elevului – autor al lucrării și a unui elev
concurent – martor. pe subiecte, de către profesorii evaluatori care fac parte din comisia județeană
de evaluare, în ziua de concurs.

- Eventualele CONTESTAŢII se depun la Secretariatul Comisiei Județene de
Organizare a Concursului în cadrul Colegiului Național ,,Unirea” Braşov, luni 16.05.2022, între
orele 8,00-12,00.
Pentru etapa națională a concursului se vor califica primii doi elevi din clasamentul final
(minim 50 puncte) pentru fiecare nivel de studiu, în total 6 elevi.
În situația obținerii de medii egale, elevii care ocupă poziții în clasament care le permite
calificarea la etapa națională a concursului, vor fi departajați utilizându-se, în ordine,
următoarele criterii:
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1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;
3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip cauză-efect;
În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține
egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj. Nu se admite redistribuirea locurilor de la un nivel
de clasă la altul.

Premierea
La etapa județeană a concursului se atribuie 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 (punctaj minim 50% din punctajul maxim).
În cazul în care elevii au punctaje egale, comisia poate decide acordarea aceluiași premiu.

Preşedinte executiv - Comisiei judeţeană de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” - 2022,
prof. Maria CARP – inspector școlar pentru disciplinele chimie și biologie
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