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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

 DESFĂȘURAREA  ETAPEI JUDEŢENE A OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

Anul școlar 2018-2019                                                                                                                                        

 

 

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat CITREA LUMINIȚA Inspector școlar  12.03.2019  

1.2. Verificat KERY HAJNAL 
Inspector școlar 

general adjunct 
13.03.2019  

1.3. Aprobat 
NOVAC-IUHAS ALIN 

FLORIN 

Inspector școlar 

general  
14.03.2019  
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2. Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale  

 

 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 
Componenta revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la 

care se aplică 

prevederile 

ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia 2 Mod de lucru 
Actualizarea 

componentei 
   15.03.2019 
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3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale  

 

 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătu

ra 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1 Aplicare 1 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

 

 

 

 

Responsabili de 

Cerc pedagogic 

 

 

 

 

Consiliul 

Consultativ 

Inspector 

școlar 

 

 

 

 

 

 

Metodiști 

 

 

 

 

 

Membri 

 

Citrea Luminița 

 

 

 

 

Chiș Carmen 

Chirobocea 

Laura  

Frese Daniela 

Lucaciu Maria 

Maghiar 

Nicoleta 

Maghiar 

Ramona 

Popa Daniela 

Puskas Agnes 

Micula Monica 

Zbârcea Claudia 

 

 

 

 

Hodișan Mirela 

Păfucan Rodica 

 

  14.03.2019 

 

 

 

 

 

   

14.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 14.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

e-mail 
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3.2 Aplicare 1 

Unităţile de 

învăţământ din 

județul Bihor 

Profesorii 

de biologie 

Prin postare pe 

site-ul 

Inspectoratului 

Școlar Judeţean 

Bihor 

   

14.03.2019 
 

3.3 Informare 1 

Unitățile de 

învățământ din 

județul Bihor 

Directori 

Prin postare pe 

site-ul 

Inspectoratului 

Școlar Judeţean 

Bihor 

  14.03.2019 e-mail 

3.4 Evidenţă 1 Comisia SCIM 
Consilier 

salarizare 
Florea Corina 14.03.2019  

3.5 Arhivare 1 Comisia SCIM 
Consilier 

salarizare 
Florea Corina 

   

14.03.2019 
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4.    Scopul procedurii operaţionale 

 

4.1. Scopul specific al prezentei proceduri este de aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de organizare 

și desfășurare a concursurilor școlare-OMECTS nr.3035/10.01.2012 și a REGULAMENTULUI  PRIVIND 

DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE 

A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019– Nr.25104/22.01.2019;. 

             

4.2. Asigură derularea activității procedurate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

4.3. Asigură cadrul organizatoric de desfășurare a activității de selecție a elevilor la nivel județean; 

4.4. Asigură realizarea circuitului informațional/comunicarea ierarhică eficientă; 

4.5.Sprijină auditul/alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe inspector în 

 exercitarea procesului decizional. 

4.6.Răspunde următoarelor obiective: 

 Accesul la educație de calitate pentru un număr cât mai mare de elevi a claselor a VII-a, a IX a- XII-a; 

 Creșterea calității educației prin evaluarea unitară la nivel de județ; 

 Creșterea interesului comunității față de educație; 

 Stimularea competitivității și a performanței elevilor; 

 Promovarea performanței în domeniul științific și practic-aplicativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

 DESFĂȘURAREA  ETAPEI JUDEŢENE A 

OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: 1 

Nr.de ex. : 3 

Compartimentul: 

CURRICULUM ŞI 

INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

COD: PO.01.66  Pag. 6 din 27 

Exemplar nr.: 1 

 

6 
 

5.  Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 

 

5.1.Dispozițiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice care predau disciplina Biologie, 

implicate în organizarea și desfășurarea competiției, în evaluarea lucrărilor realizate de elevii participanți la 

etapa județeană a olimpiadei de biologie. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII 

PROCEDURATE 

 

        6.1.Legislație primară 

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

       6.2.Legislație secundară 

 

 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS 

nr.3035/10.01.2012; 

 

 Ordin nr.3768/20.04.2017 privind modificarea Anexei nr.1- Metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012; 

 

 

 REGULAMENTUL  PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A 

OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu 

anul școlar 2018-2019– Nr.25104/22.01.2019; 

 

 PRECIZĂRI la Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei 

Internaționale de Științe a Uniunii Europene, cu nr. 25104/22.01.2019, valabile pentru anul școlar 

2018-2019, nr.26158; 

 

 Procedura privind transferul /preluarea arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare, în anul școlar 

2017-2018; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura operaţională 

Prezentarea detaliată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, 

modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru realizarea 

activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de control 

implementate, responsabilităţile şi atribuţiile personalului de 

conducere şi de execuţie din cadrul entităţii publice 

2. 
Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4 Olimpiadă școlară 

Olimpiada școlară este considerată o competiție școlară de 

excelență, adresându-se elevilor cu aptitudini și performanțe înalte 

în domeniul matematicii și al științelor(biologia), al limbii și 

literaturii române și al limbilor moderne, al disciplinelor socio-

umane, al calificărilor profesionale, al artelor, al sportului etc. 

5 Olimpiada de biologie 
Concurs naţional la care pot participa, opţional şi individual, elevii 

claselor a VII-a, a IX a- XII-a, indiferent de ciclu şi forma de învăţământ 

6 Profesor evaluator Cadru didactic care evaluează lucrările elevilor 

7 Profesor de biologie 
Cadru didactic care poate preda disciplina biologie, conform 

Centralizatorului 

 

 



 

 
 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

 DESFĂȘURAREA  ETAPEI JUDEŢENE A 

OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: 1 

Nr.de ex. : 3 

Compartimentul: 

CURRICULUM ŞI 

INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

COD: PO.01.66  Pag. 9 din 27 

Exemplar nr.: 1 

 

9 
 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operațională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. ISJBH Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

8. OJB Olimpiada Județeană de Biologie 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE 

 

8.1. GENERALITĂȚI 

 

8.1.1. La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor populariza documentele care reglementează desfășurarea 

olimpiadei de biologie, respectiv: 

- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012; 

  - OR D I N nr.3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 a Ordinului ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare 

- Procedura privind transferul /preluarea arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare, în anul școlar 

2017-2018 

 - REGULAMENTUL  PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI 

INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019 – 

Nr.25104/22.01.2019; 

  - Precizări la Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei 

Internaționale de Științe a Uniunii Europene, aprobat cu nr. 25104/22.01.2019,valabile pentru anul școlar 

2018-2019, nr.26158; 
 -  Procedura operațională privind selectarea elevilor pentru participarea la etapa județeană a Olimpiadei de biologie. 

 - Participarea la olimpiada de biologie este individuală. Pot participa elevii de la toate formele de 

învăţământ preuniversitar, din învăţământul de stat, particular sau confesional. Elevii din ciclul liceal pot 

participa la olimpiada de biologie la anul de studii în curs, de la faza pe şcoală până la faza internaţională 

inclusiv, chiar dacă, în conformitate cu planurile - cadru de învăţământ, nu studiază biologia în acel an şcolar 

sau studiază după programa pentru Ştiinţe.  

- Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi nici invers. 

- Inspectorul de specialitate din judeţ sau persoana desemnată (prof.metodist de specialitate),conform 

OMECTS nr.3035/10.01.2012, în funcția de președinte executiv al comisiei de organizare și desfășurare a 

olimpiadei județene este responsabil(ă) cu toate aspectele desfăşurării olimpiadei, până la momentul 

raportării rezultatelor etapei judeţene. 
 

 

8.2.DOCUMENTE UTILIZATE 

 

8.2.1.Lista documentelor utilizate 

 

- Decizia de constituire a comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa județeană a Olimpiadei de biologie, conform 

Art.18 (1) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012, 

a subcomisiei pentru contestații şi anexa acestei decizii referitoare la lista profesorilor asistenţi, asumată de către 

directorul unității de învățământ; 
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-  Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor școlare- OMECTS nr.3035/10.01.2012; 

  - OR D I N nr.3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 a Ordinului ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare 

- Procedura privind transferul /preluarea arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare, în anul școlar 

2017-2018 

 - REGULAMENTUL  PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI 

INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019 – 

Nr.25104/22.01.2019; 

  - Precizări la Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei 

Internaționale de Științe a Uniunii Europene, aprobat cu nr. 25104/22.01.2019,valabile pentru anul școlar 

2018-2019, nr.26158; 
 -  Procedura operațională privind selectarea elevilor pentru participarea la etapa județeană a Olimpiadei de biologie. 

- Tabele nominale cu elevii participanți la etapa județeană, pe nivel de clasă; 

- Proces-verbal de instruire a membrilor comisiei; 

- Declarație și angajament  la  procedura de primire a subiectelor; 

- Declaraţiile membrilor comisiei;  

- Proces-verbal de instruire a profesorilor asistenţi (Art.39 din Metodologia-cadru); 

- Declaraţiile profesorilor asistenţi; 

- Proces-verbal de instruire a elevilor participanți la competiție (Art.40 din Metodologia-cadru); 

 -Proces-verbal de primire a subiectului corect; 

- Tabel nominal cu rezultatele inițiale obținute de elevii participanți; 

- Proces-verbal de afişare a Tabelului nominal cu rezultatele inițiale obținute de elevii participanți; 

- Lista membrilor subcomisiei constituită pentru rezolvarea contestaţiilor, anexă a deciziei de constituire a comisiei de 

organizare şi evaluare; 

- Proces-verbal de instruire a subcomisiei; 

- Declaraţiile membrilor subcomisiei; 

- Tabel nominal cu rezultatele la contestații; 

- Tabel nominal cu rezultatele finale obținute de elevii participanți; 

- Proces-verbal de afişare a Tabelului nominal cu rezultatele finale obținute de elevii participanți; 

- Tabel nominal cu elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei de biologie; 

- Proces-verbal final de predare-primire a lucrărilor şi documentelor de evidenţă de către secretarul comisiei către 

reprezentantul unităţii de învăţământ în vederea arhivării acestora de către unitatea de învăţământ; 

- Registrul documentelor etapei județene a olimpiadei de biologie, înregistrat la secretariatul unităţii de învăţământ. 
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8.2.2. Circuitul documentelor 

 

Responsabilităţi         Intrări Activităţi Ieşiri 

 

 
                                  

Responsabil de cerc/ 

sector 

 

 

 

 

 

 

Profesori evaluatori 

 

 

 

Profesori evaluatori 

(contestații) 

 

                

 

Vicepreședinții                 

 subcomisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele 

                               

comisiei 

 

 

 

 

 

 

  

Lucrări elevi 

Subiecte 

Barem de evaluare  

 

Evaluarea lucrărilor 

conform a baremului de 

evaluare 

Lucrări evaluate 

 

Transmiterea listelor 

către inspectorul 

școlar de specialitate  

 

Liste cu elevii din județ 

calificaţi la etapa 

judeţeană  

 

Lucrări contestate 

Barem de evaluare  

  

Reevaluarea lucrărilor 

contestate conform 

baremului de evaluare   

Lucrări reevaluate 

Borderou de notare   

Liste cu elevii calificaţi la 

etapa judeţeană din 

fiecare unitate şcolară 

Verifică și avizează 

corectitudinea calcului 

notei de pe lucrare 

Predau secretarului 

comisiei lucrările și 

documentele 

subcomisiei 

Tabelele cu rezultatele 

elevilor 

Verifică listele finale cu 

rezultatele elvilor 

Avizează , pentru 

afișare, rezultatele 

finale obținute de 

participanți și listele cu 

premii și mențiuni 

Listele finale cu rezultatele 

elevilor 
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8.3.RESURSE NECESARE 

 

8.3.1. Resurse materiale 

- Echipamente IT (PC, laptop, Server); 

- Copiator, imprimantă, toner, fax; 

- Rechizite: coli tipizate, hârtie xerox, etichete. 

8.3.2. Resurse umane 

- Profesori de biologie; 

- Cadre didactice de alte specialități (profesori asistenți) 

8.3.3. Resurse financiare și informaționale 

- Acte normative în vigoare; 

- Pagina web a ISJBH (www.isjbihor.ro). 
 

8.4. MODUL DE LUCRU 

 
8.4.1. Înscrierea/selecţia elevilor pentru participarea la olimpiadă-  etapa județeană 

 

 Profesorii de biologie: 

 

 - informează elevii cu privire la - REGULAMENTUL  PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE 

BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu 

anul școlar 2018-2019– Nr.25104/22.01.2019 și PRECIZĂRILE la Regulamentul privind desfăşurarea 

Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene, aprobate cu nr. 

Nr.25104/22.01.2019, valabile pentru anul școlar 2018-2019; 

 - după desfășurarea etapei pe școală, profesorii alcătuiesc listele cu elevii participanţi la faza județeană – 

pentru nivel gimnazial - clasa a VII-a  şi nivel liceal – clasele a IX-a – a XII-a, după caz ; 

                                                 Termen: ianuarie 2019 

 Şeful de catedră: 

- verifică corectitudinea înscrierii elevilor la etapa județeană a olimpiadei, conform precizărilor făcute; 

                                               Termen: 15 februarie 2019 

 
8.4.2. Alcătuirea comisiei de organizare şi desfăşurare a olimpiadei – etapa județeană 

 

 Pentru fiecare etapă, componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin 

membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor şcolare, aprobată prin OM Nr. 3035/10.01.2012, capitolul III, secțiunea I, articolele 18-

27.  
 

8.4.3. Elaborarea subiectelor  şi a baremelor de corectare şi notare conform programei  Olimpiadei de biologie, 

aflată în vigoare 

 

 Pentru etapa judeţeană /a municipiului Bucureşti a olimpiadei, data desfășurării este stabilită la 

nivelul MEN, de regulă, în luna martie. Pentru clasa a VII-a şi pentru ciclul liceal, subiectele sunt 
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unice şi sunt întocmite de grupul de lucru pentru subiecte format din membrii comisiei centrale a 

competiției naționale. Subiectele, în limba română şi în limbile minorităţilor care solicită traducerea 

lor, vor fi transmise judeţelor, în format electronic fiind accesibile în dimineaţa zilei de concurs. 

  

 

8.4.4. Pregătirea şi multiplicarea subiectelor 

 

 În dimineața zilei stabilite se primeşte parola şi se dezarhivează subiectele, conform procedurii  

privind transferul /preluarea arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare, în anul școlar 2017-

2018; 

 Persoanele implicate în multiplicarea subiectelor nu vor părăsi încăperea şi nu vor folosi telefonul 

mobil sau alte mijloace de comunicare până la momentul în care se distribuie plicurile cu subiectele 

către săli:  

 Plicurile cu subiectele circulă sigilate până la sala respectivă şi vor fi deschise de asistenţi, astfel 

încât să fie distribuite elevilor până la ora 10:00. 

 

8.4.5  Desfăşurarea probelor în săli 

 

 Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, 

însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile 

şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare; 

 Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la 

eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă 

materialele interzise au fost folosite sau nu;  

 Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, 

manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, 

poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, care vor fi depozitate şi va fi 

îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale; 

 Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen 

şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de olimpiadă. După ce au 

trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de 

examen), candidaţii se deplasează spre sala de concurs, unde sunt repartizaţi conform tabelelor 

afişate pe uşi. 

 

 

8.4.6  Condiţii de desfăşurare a probelor scrise: 

  - elevii vor fi prezenţi în săli  până la ora 9.30 şi vor avea asupra lor certificatele de naştere, acte de 

identitate etc. în original; 

 - candidaţii nu au voie să deţină asupra lor materiale informative (cărţi, caiete), telefoane mobile, 

calculatoare etc; nerespectarea acestei dispoziţii atrage după sine excluderea de la concurs; 

 - în fiecare sală de concurs există doi profesori supraveghetori,  
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 - candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică; 

 - profesorii supraveghetori verifică identitatea candidaţilor pe baza actelor; 

 - fiecare candidat primeşte ciorne şi foi tipizate pentru concurs ;  

 - fiecare candidat primeşte câte o foaie cu subiectul corespunzător;  

 - redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foile tipizate, cu colţul conţinând numele 

candidaţilor, nesecretizat; 

 - numai răspunsurile conţinute pe foaia tipizată vor conta pentru stabilirea notei; 

 - răspunsurile se redactează cu cerneală sau pastă albastră (pentru sublinieri sau desene se poate 

folosi creionul negru);  

            - căsuțele cu X – resprezintă răspunsul incorect/greșit, iar   reprezintă răspunsul corect. NU se 

admit două răspunsuri corecte, acesta duce la anularea itemului respectiv; 

    - la expirarea timpului de redactarea a răspunsurilor ( timp de lucru 3 ore), profesorii supraveghetori 

vor strânge foile de concurs, pe baza borderoului de sală, care conţine  semnătura candidatului; 

    - ciornele se strâng separat; 

    - la predarea ultimelor lucrări, în sală rămân cel puţin trei candidaţi; 

    - profesorii supraveghetori vor preda lucrările scrise vicepreşedintelui subcomisiei; 

          - evaluarea rezultatelor: corectarea foilor de concurs se face de către profesorii evaluatori care fac 

parte din comisie, pe baza unui barem de corectare (FOL – transparent – șablon) şi notare care va fi afişat, la 

avizierul unității de învățământ, după terminarea probei scrise. 

 

8.4.7 Evaluarea lucrărilor 
 

 Pentru etapa județeană lucrările nu se secretizează, se ștampilează cu ștampila școlii organizatoare/ ștampila 

de olimpiadă și se semnează de către președintele executiv al comisiei;  

 Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon specific testelor grilă, de către doi 

profesori evaluatori, în prezenţa elevului - autor al lucrării şi a unui elev concurent - martor.  

 În cazul în care elevul nu poate participa la corectarea lucrării dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de 

concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în prezența a doi elevi - martori și în 

absența lui. 

 Având în vedere specificul subiectelor și al evaluării în cadrul olimpiadelor de biologie, asistenți-

evaluatori pot fi și profesori de biologie cu condiția să nu aibă elevi din școala lor în clasele în 

care asistă și evaluează. 

8.4.8 Contestațiile 

 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 comisiilor de contestații stabilite pe ani de studiu; 

 Rezultatele activității comisiei de contestații sunt validate de către  preşedintele Comisiei de 

organizare și evaluare a olimpiadei județene și sunt consemnate într-un proces –verbal, semnat 

de toți membrii acesteia.  



 

 
 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

 DESFĂȘURAREA  ETAPEI JUDEŢENE A 

OLIMPIADEI DE BIOLOGIE 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: 1 

Nr.de ex. : 3 

Compartimentul: 

CURRICULUM ŞI 

INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

COD: PO.01.66  Pag. 16 din 27 

Exemplar nr.: 1 

 

16 
 

 Aceste rezultate sunt aduse la cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la avizier. Deciziile 

comisiei de contestaţii sunt definitive. 

 

 
 
8.5. DISPOZIȚII FINALE 

 

8.5.1. Criteriile de departajare și calificare a elevilor pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de 

biologie se stabilesc de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană  și se vor comunica 

elevilor cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei județene a olimpiadei de biologie. 

 

8.5.2. În urma încheierii etapei județene a olimpiadei inspectorul școlar pentru disciplina biologie, în urma consultării 

Comisiei de organizare și evaluare, stabilește modalitatea de acordare a premiilor, respectând ierarhia, în 

ordinea descrescătoare a punctajelor.  

 

8.5.3. Prezenta procedură va fi făcută publică prin postare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor: 

www.isjbihor.ro. 

 

8.5.4. Oricare modificări și/ sau completări ale prevederilor prezentei proceduri, determinate de factori obiectivi sau 

modificări de ordin legislativ, vor constitui obiectul unor anunțuri/informări publice, adresate tuturor 

persoanelor cărora li se adresează procedura. 

 

8.5.5. Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare și  produc efecte de la data aprobării acesteia. 
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9.ANEXE 

 

Anexa 1. Declarație- Comisia de organizare și evaluare/Subcomisia de contestații 

 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană 2018/2019 

                         

 

                     Nr._______Data___________ 

                                                                     

  

 

 

DECLARAŢIE 
 

 Subsemnatul/a, _____________________________________, profesor la__________________________,   

 în calitate de_____________________în Comisia de organizare şi evaluare/Subcomisia de contestații, pentru  

etapa județeană  a Olimpiadei de biologie, declar pe propria răspundere că nu am elevi participanți în cadrul  

competiției, la clasa ______ şi afini până la gradul al  III-lea ,inclusiv, participanţi în cadrul competiţiei. 

 Prin prezenta declaraţie, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea tuturor subiectelor, a baremelor şi a   

 informaţiilor cu caracter intern pentru competiţie, până la afişarea/comunicarea  publică oficială a acestora, şi  

 că nu voi întreprinde nicio acţiune care să pună la îndoială corectitudinea competiţiei şcolare. 

  

 

 

 

Data,                                                                                                        Semnătura, 
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Anexa 2. Proces-verbal de instruire a membrilor Comisiei de organizare și evaluare/Subcomisiei de contestații 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

 

Nr.___________Data_________________ 

  

 
PROCES VERBAL  

DE INSTRUIRE A MEMBRILOR COMISIEI DE ORGANIZARE ŞI EVALUARE/SUBCOMISIEI DE 

CONTESTAȚII 

 

 

Încheiat astăzi, ____________________ora_________, cu ocazia instruirii membrilor Comisiei de 

organizare şi evaluare/Subcomisiei de contestații, pentru etapa județeană a Olimpiadei de biologie, 

organizată la _________________________ 

     Preşedintele Comisiei a procedat la instruirea membrilor comisiei/subcomisiei de contestații cu 

privire la Metodologia de organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 

3035/2012, şi la REGULAMENTUL  PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A 

OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-

2019– Nr.25104/22.01.2019.                                                

Preşedinte, 

_______________________________ 

 

Notă: instruirea profesorilor evaluatori s-a realizat la ora__________ 

 

Am luat la cunoştinţă, 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Funcţia în cadrul 

comisiei 

Specialitatea Semnătura 
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Anexa 3. Proces-verbal de instruire a profesorilor asistenți 
 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

 

 

Nr.________Data____________ 

 

 

 

  
PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A PROFESORILOR ASISTENŢI 

 

Încheiat astăzi, ____________________ora______, cu ocazia instruirii profesorilor asistenţi la 

Olimpiada de biologie, etapa județeană  organizată la __________________________ 

       Preşedintele şi secretarul Comisiei au procedat la instruirea profesorilor asistenţi cu privire la 

Metodologia de organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 

3035/2012, şi la REGULAMENTUL  PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A 

OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-

2019-Nr.25104/22.01.2019;                       

                           Preşedinte,                                                                                 Secretar          

 

Am luat la cunoştinţă, 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele profesorului 

asistent 

Specialitatea Semnătura 
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Anexa.4. Declarație profesori asistenți 

 
 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

                         

 

                     Nr.___________Data______________ 

                                                                     

  

 

 

 

DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul/a, ________________________,profesor la __________________________,având 

specialitatea__________________ în calitate de profesor asistent la etapa județeană a Olimpiadei de biologie, declar 

pe propria răspundere că nu am elevi/rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, participanţi la competiţie, în 

cadrul sălii în care asist. Prin prezenta declaraţie, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea tuturor subiectelor, a 

baremelor şi a informaţiilor cu caracter intern pentru competiţie, până la afişarea/comunicarea publică oficială a 

acestora, şi că nu voi întreprinde nicio acţiune care să pună la îndoială corectitudinea competiţiei şcolare. 

  

Data,                                                                                                        Semnătura, 
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Anexa 5. Proces-verbal de instruire a elevilor participanți 
 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

 

 

Nr.________Data____________ 

 

 

 

  
PROCES VERBAL DE INSTRUIRE A ELEVILOR PARTICIPANȚI 

 

Încheiat astăzi, ____________________ora______, cu ocazia instruirii elevilor participanți la 

Olimpiada de biologie, etapa județeană  organizată la __________________________ 

       Profesorii asistenți au procedat la instruirea elevilor participanți cu privire la modul de desfășurare a 

probei de concurs, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a competiţiilor 

şcolare, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 3035/2012, şi ale REGULAMENTULUI  PRIVIND 

DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A 

UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2018-2019– Nr.25104/22.01.2019. 

                                                                                Profesori asistenți: 

 

             

Am luat la cunoştinţă, 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Unitatea de învățământ 

(incusiv structura) 

Clasa Semnătura 
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Anexa 6. Proces-verbal predare-primire lucrări 
 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

 

 

Nr.________ Data__________ 

 

 

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE LUCRĂRI 

 

SALA nr._________________ 

 

 

Subsemnaţii____________________________şi__________________________, în calitate de 

profesori asistenţi la Olimpiada de biologie, etapa județeană, am primit de la următorii elevi lucrările 

acestora, astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Unitatea şcolară 

de provenienţă 

Clasa Nr. 

pagini  

lucrare 

Semnătura 

elevului 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Profesor asistent,                                                                      Profesor asistent,                                                                     
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Anexa 7. Proces-verbal predare-primire documente 

 
Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

 

 

Nr.________ Data___________ 

 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

Subsemnatul/a ______________________________________, în calitate de secretar al Comisiei de 

organizare şi evaluare pentru etapa județeană a Olimpiadei de biologie, desfăşurată în data 

de______________, la unitatea de învăţământ__________________________ predau d-lui/d-

nei______________________________, având funcţia de________________la unitatea de 

învăţământ___________________________lucrările elevilor şi documentele specifice competiţiei, conform 

registrului nr._____ din data________________ 

 

 

Azi, ____________, registrul conţine un număr de______documente înregistrate.  

 

 

Am predat,                                                                                    Am primit, 
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Anexa 8 

 
Procedura nr.151/16.01.2018 

Angajament, 

 

                              Subsemnatul/a.................................................................,având funcția de  

...............................................la...................................................................................,localitatea 

................................,posesor/posesoareal/a BI /CI seria.............numărul............................... 

eliberat de .................................................,la data de ..........................,telefon......................... 

declar pe propria răspundere,că nu voi divulga sub nicio formă informații legate de Procedura privind 

transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare în unitățile de învățământ preuniversitar 

și de activitățile organizate în vederea transmiterii/preluării arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare.  

      Voi îndeplini toate sarcinile asumate,respectând termenele tabilite și nu voi face publice detalii asupra 

activității proprii în cadrul procesului de transfer/preluare a arhivelor de subiectepentru olimpiadele 

școlare,în unitățile de învățământ preuniversitar. 

       În situația în care sarcinile de lucru îmi vor permite accesul  la arhivele de subiecte pentru olimpiadele 

școlare în unitățile de învățământ preuniversitar,voi păstra confidențialitatea asupra conținutului subiectelor 

din momentul accesului și până la publicarea acestora ,în urma finalizării probei. 

       Am luat la cunoștință de faptul că activitatea mea este supusă reglementărilor legii,iar abaterile se 

sancționează conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

Data_______________________                                                      Semnătura, 

 

 

Notă Prezentul document este anexă a deciziei nr...............................a............................,privind persoanele 

care au acces la procedura și acțiunea de transfer/preluare a arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare. 
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Anexa 9 

 

 
Procedura nr.151/16.01.2018 

 

 

Declarație, 

 

 Subsemnatul/a.................................................................,având funcția de…………………………………. 

la...................................................................................,localitatea................................,posesor/posesoareal/a  

BI /CI   seria.............numărul...............................eliberat de .................................................,la data de  

..........................,telefon.........................declar pe propria răspundere,cunoscând prevederile din Codul  

Penal,că nu am afini sau rude până la gradul IV  inclusiv,care participă la Olimpiada de Biologie. 

 

 

 

       Data                                                                                                      Semnătura 

 

 

 

 

 

Notă Prezentul document este anexă a deciziei nr...............................a............................,privind persoanele 

care au acces la procedura și acțiunea de transfer/preluare a arhivelor de subiecte pentru olimpiadele școlare. 
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Anexa 10 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa județeană a olimpiadei şcolare 

  Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018/2019 

 

                                                                                                                                      Nr.________ Data__________ 

SALA ________ 
 

PROCES VERBAL, 
 

 încheiat azi, __________ 2019, cu ocazia primirii tipului de subiect la olimpiada județeană de 

Biologie.  

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 
Disciplina Tip subiect 

Am primit subiectul 

(semnătura 

candidatului) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Profesori asistenti: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Unitatea școlară Semnătura 

1.    

2.    
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