PRECIZĂRI
privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Biologie ,,GEORGE EMIL
PALADE”, clasele V-VIII
- an școlar 2021 – 2022 Având în vedere condițiile specifice generate de pandemia COVID, în anul școlar 2021-2022
Concursul Național de Biologie ,,GEORGE EMIL PALADE”, clasele V-VIII, se va desfășura
astfel: în data de 14 mai 2022 – etapa județeană și pe 28 mai 2022 – etapa națională, on-line, în
baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Biologie
”GEORGE EMIL PALADE”, clasele V-VIII, aprobat cu nr. 39154/16.10.2019, cu modificările
aferente.

I.

PREZENTARE GENERALĂ

Organizatori: Asociația Profesorilor de Biologie ”Ecoterra”, Prahova și Editura Didactica
Publishing House, București;
 Participarea la acest concurs este opțională și individuală;
 Se adresează elevilor din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, din învățământul de
stat și privat din România;
 Pentru popularizarea concursului și pentru informații suplimentare privind organizarea
și desfășurarea acestui concurs funcționează site-ul http://www.concursgepalade.ro/ ,
http://ecoterra-ph.ro/ și https://educatiebiologie.wordpress.com/

La acest concurs NU se percep taxe de participare din partea
concurenţilor/părinților/cadrelor didactice sau alte contribuții financiare (de exemplu:
achiziționarea de cărți, reviste etc.). La acest concurs NU se percep taxe de participare
din partea concurenţilor/părinților/cadrelor didactice sau alte contribuții financiare (de
exemplu: achiziționarea de cărți, reviste etc.).
II.






ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se organizează pentru elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, în
mai multe etape: locală, județeană și națională;
Pentru etapa locală, data desfășurării este stabilită de inspectorul școlar pentru
disciplina biologie din cadrul inspectoratelor școlare județene.
În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare, în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot
participa este mic, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală
și/sau locală ale competiției școlare, organizând direct etapa județeană/ a sectoarelor
municipiului București.
Etapa județeană se organizează de către Comisia de organizare și evaluare judeţeană.
La etapa județeană subiectele de concurs sunt unice și sunt elaborate de grupul de lucru
pentru subiecte al Comisiei Centrale a Concursului. Subiectele sunt de tip grilă și pot fi
de tipul: complement simplu, complement grupat și probleme. Traducerea subiectelor
în limba maternă a elevilor participanţi care aparţin diferitelor minorităţi se va realiza,
în dimineața zilei de concurs, la nivelul inspectoratului școlar organizator.
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Comisia de organizare și evaluare judeţeană are următoarea componență:
a) președinte: inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct;
b) președinte executiv: inspectorul școlar/profesor metodist de specialitate;
c) vicepreședinți: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar, cu
rezultate deosebite în activitatea profesională;
d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care
se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;
e) membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar cu rezultate
deosebite în activitatea profesională și, dacă este cazul, cadre didactice universitare, în
număr proporțional cu numărul elevilor participanți.



Comisia de organizare și evaluare judeţeană primeşte parola, descarcă subiectele şi
baremele de corectare şi notare pentru etapa judeţeană şi asigură buna desfăşurare a
acestei etape. Concursul va începe în toate județele/ sectoarele municipiul București la
ora 10,00. Timpul de lucru este de 2 ore.

Responsabilitățile Comisiei de organizare și evaluare judeţeană, pentru desfășurarea etapei
județene, sunt:
 Asigură câte doi profesori asistenți pentru fiecare sală de concurs și profesori evaluatori
dintre profesorii care nu au elevi în concurs la clasa la care evaluează;
 Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, de către doi profesori
evaluatori, în prezenţa elevului - autor al lucrării şi a unui elev concurent - martor. În
cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe
verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată
în absența lui, în prezența a doi elevi – martori;
 Profesorii evaluatori nu trebuie să aibă elevi din școala lor în clasele în care își
desfășoară activitatea;
 DE BUNA ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURAREA A CONCURSULUI LA NIVEL
JUDEȚEAN RĂSPUNDE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE ȘI
EVALUARE
 La etapa națională, din fiecare județ participă primii 2 elevi, din clasamentul final de
la etapa judeţeană , pentru fiecare nivel de studiu (clasele: a V-a, a VI-a, a VII-a și a
VIII-a), în total - maxim 8 elevi pentru fiecare judeţ.
 La etapa naţională, participă candidații care au obținut la etapa judeţeană minimum 50
de puncte din punctajul maxim acordat (100 puncte), în limita locurilor atribuite.
 În situația obținerii de medii egale, elevii care ocupă poziţii în clasament care le permit
calificarea la etapa naţională a concursului, vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine,
următoarele criterii:
1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;
2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;
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;
 După afișarea rezultatelor parțiale ale elevilor participanți la etapa județeană,
concurenții pot depune contestații, în termenul prevăzut în programul de desfășurare a
competiției. Rezolvarea contestaţiilor se va face, local, 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 întrun proces–verbal, semnat de toți membrii acesteia. Aceste rezultate sunt aduse la
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cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la avizier de către subcomisia de
organizare. Deciziile subcomisiilor de soluționare a contestațiilor sunt definitive.
 Etapa națională a concursului se organizează într-o unitate de învăţământ din fiecare
judeţ participant, stabilită de ISJ într-o sală cu supraveghere video și audio activată.
Înregistrările integrale ale etapei naționale a concursului, vor fi arhivate pe CD de către
fiecare Comisie de organizare și evaluare judeţeană şi vor fi trimise Comisiei Centrale
a Concursului pentru verificare, la solicitarea acesteia.
 La etapa națională fiecare concurent are acces la un computer pentru rezolvarea probei
de concurs care constă într-un test grilă. Timpul de lucru este de 120 de minute.
 Accesul în sala de concurs pe perioada desfășurării acestuia nu este permis decât
personalului de specialitate IT, celor doi profesori asistenți și reprezentanților Comisiei
de organizare și evaluare judeţeană și ai Comisiei Centrale a Concursului.
 La etapa naţională, fiecare elev transmite, electronic, Comisiei Centrale a Concursului
rezultatele rezolvării subiectelor de concurs;
 După încheierea probei, elevii concurenți părăsesc punctul de lucru numai după ce au
primit electronic punctajul realizat.
 Baremele de evaluare sunt afișate pe site-ul concursului, în aceeași zi, după ce s-au
primit din toate județele rezultatele elevilor;
 Clasamentul național va fi afișat pe site-ul concursului, în maximum 7 zile de la
finalizarea acestuia;
Responsabilitățile Comisiei Centrale a Concursului școlar național de biologie ”George Emil
Palade”:
 Întocmește documentele necesare pentru organizarea concursului;
 Informează inspectoratele județene cu privire la graficul de desfăşurare a concursului,
la programa de concurs şi bibliografia aferentă;
 Asigură realizarea testelor cu subiecte unice pentru etapa județeană și transmiterea
acestora on-line;
 Asigură realizarea testelor cu subiecte unice pentru etapa națională și desfășurarea online a etapei;
 Asigură centralizarea și validarea rezultatelor, precum și premierea.
III. DISPOZIŢII GENERALE
 La acest concurs, desfăşurat on-line, participă elevi care au competenţe de operare pe
calculator.
 La etapa naţională a concursului nu se admit contestaţii; proba de concurs constă întrun test grilă cu itemi obiectivi.
 Graficul de desfăşurare a concursului, programa de concurs şi bibliografia aferentă se
afişează pe site-ul concursului.

Președinte Asociația Ecottera,
Silvia OLTEANU
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