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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DEFSĂŞURARE AL 

CONCURSULUI DE ŞTIINŢE „ROBERT BROWN” 

 

1. Prezentare generală 

Acest regulament a fost elaborat în baza OMECTS nr. 3035/10.01.2012 privind 

Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi Regulamentul de 

organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare. 

Obiectivele concursului sunt: 

 Dezvoltarea interesului elevilor manifestat pentru studiul ştiinţelor 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice din domeniul biologiei, 

fizicii, chimiei 

 Atingerea obiectivelor europene în ceea ce privește dezvoltarea interesului 

elevilor pentru studierea domeniului “științe” 

 Creşterea puterii de comunicare verbală şi nonverbală 

 Descoperirea timpurie a tinerilor capabili de performanţă în domeniul 

„ştiinţelor” (fizică, chimie, biologie) 

La concurs pot participa elevi din învăţământul gimnazial, clasele a VII-a şi a VIII-a. 

Participarea la concurs este individuală, respectându-se programa pentru fiecare an de studiu şi 

disciplină de concurs. Nu se admite participarea elevilor de la clase superioare la clase inferioare. 

 

2. Etapele concursului 

Concursul are următoarele etape: 

- etapa pe şcoală; 

- etapa judeţeană 

 



3. Selectarea elevilor 

a) Etapa pe şcoală (etapa locală) 

Pentru această etapă subiectele sunt elaborate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 

Punctajul minim şi criteriile de selecţie ale elevilor calificaţi la etapa judeţeană sunt stabilite la 

nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 

 

b) Etapa județeană 

La această etapă participă elevii selecţionaţi la etapa pe şcoală. Înscrierea elevilor la etapa 

județeană se face pe baza tabelului anexat acestui regulament (anexa 1), tabel ce va fi transmis 

către unitatea de învăţământ organizatoare a concursului (Şcoala cu clasele I-VIII Bucovăţ), cu 

cel puţin zece zile înainte de data desfăşurării concursului. 

Pentru etapa județeană subiectele de concurs sunt întocmite de membrii Comisiei 

judeţene. 

Se întocmesc câte trei variante de subiecte pentru fiecare an de studiu şi specializare (trei 

pentru chimie, trei pentru fizică, trei pentru biologie), iar în ziua concursului se va extrage câte o 

variantă. 

Subiectele sunt în număr de 30 pentru fiecare disciplină de concurs (caietul cu subiectele 

de concurs vor conţine un total de 90 de subiecte de tip grilă). Fiecare grilă are patru variante de 

răspuns. Este corectă o singură variantă Nu există item fără nicio variantă corectă de răspuns. 

Răspunsurile se vor completa în grila de răspuns ataşată caietului de concurs. Se acordă 90 de 

puncte pentru rezolvarea grilelor (câte 1 punct pentru fiecare item-grilă) şi 10 puncte din oficiu. 

 

3. Desfăşurarea etapei județene 

De organizarea şi desfăşurarea etapei județene a Concursului de Ştiinţe „Robert Brown” 

răspunde Comisia de organizare şi desfăşurare a acestui concurs, stabilită prin decizie a 

Directorului Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ. La organizarea şi desfăşurarea concursului pot 

colabora organizaţii nonguvernamentale, autorităţi locale, societăţi comerciale, persoane fizice 

sau juridice care sunt interesate în sponsorizarea acestui concurs. 

Comisia de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe „Robert Brown” va fi 

formată din: 

Preşedinte –  

Vicepreşedinte –  

Secretar –  



Membri –  

Membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe „Robert Brown” 

răspund de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării. Toţi profesorii care participă la 

elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare vor da o declaraţie scrisă în care vor menţiona 

că asigură secretul subiectelor propuse şi baremelor de evaluare, că nu au elevi sau rude în 

concurs. 

Concursul de Ştiinţe „Robert Brown” se desfăşoară în perioada martie – aprilie 2012 

(etapa pe şcoală – locală), etapa județeană desfăşurându-se în luna mai 2012. 

Etapa județeană se va desfăşura în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ. Această 

unitate de învăţământ este răspunzătoare de asigurarea logisticii necesare concursului şi asigură 

profesorii asistenţi. Aceştia trebuie să aibă o altă specialitate decât chimia, fizica sau biologia.  

Concursul începe la ora 10.00 şi durează 2 ore. 

Evaluarea lucrărilor elevilor se realizează după desfăşurarea probei, pe an de studiu şi 

disciplină de concurs, de şase profesori evaluatori (doi de chimie, doi de fizică şi doi de 

biologie). La evaluare pot participa şi profesori care au elevi în concurs. 

Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, după afişarea rezultatelor provizorii.  

Afişarea rezultatelor finale (după rezolvarea contestaţiilor) se va face în ziua următoare 

concursului la avizierul Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ. 

 

4. Premierea 

Ierarhia premianţilor se stabileşte în funcţie de punctaj 

Premierea se realizează astfel: 

Premiul I se acordă elevului care obţine cel mai mare punctaj 

Premiul al II-lea se acordă elevului care obţine cel de-al doilea punctaj 

Premiul al III-lea se acordă elevului care obţine cel de-al treilea punctaj 

În caz de punctaje egale, se aplică următoarele criterii de departajare: 

a) Elevul care a răspuns corect la mai multi itemi din domeniul fizicii 

b) Elevul care a răspuns corect la mai mulţi itemi din domeniul chimiei 

c) Elevul care a răspuns corect la mai mulţi itemi din domeniul biologiei 

Un număr de menţiuni reprezentând 10% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul 

întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar. 

 

 



Inspector şcolar general,   

Prof. Mihaela Moțățeanu 

 

Inspector şcolar de specialitate pentru chimie, 

Prof. Mădălina Neacșu 

 

Inspector şcolar de specialitate pentru fizică 

Prof. dr. Gabriel Florian 

 

Inspector şcolar de specialitate pentru biologie  

Prof. Carmen Călugăru 
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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSULUI DE ŞTIINŢE „ROBERT BROWN” 

  

1. La concurs pot participa elevi din ciclul gimnazial, clasele a VII-a şi a VIII-a. 

Participarea la concurs este individuală, respectându-se programa pentru fiecare an de studiu şi 

disciplină de concurs. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele 

inferioare. 

2. Concursul are următoarele etape: etapa pe şcoală (locală) şi etapa județeană 

3. Pentru etapele locale (pe şcoală) subiectele sunt elaborate la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ. Punctajul minim, criteriile de selecţie sunt stabilite la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ 

La etapa județeană participă elevii selecţionaţi la etapa pe şcoală. 

Înscrierea elevilor la etapa județeană se face pe baza tabelului (anexa 1) transmis unităţii 

de învăţământ organizatoare (Şcoala cu clasele I-VIII Bucovăţ), cu cel puţin zece zile înainte de 

data desfăşurării concursului. Tabelul va fi avizat de către directorul unităţii de învăţământ a 

şcolii participante. 

4. Pentru etapa județeană subiectele de concurs sunt întocmite de către membrii Comisiei 

judeţene. 

Subiectele sunt în număr de 30 pentru fiecare disciplină de concurs (caietul cu subiectele 

de concurs vor conţine un total de 90 de subiecte de tip grilă). Fiecare grilă are patru variante de 

răspuns. Este corectă o singură variantă de răspuns. Nu există subiect fără nicio variantă corectă 

de răspuns. Răspunsurile se vor completa în grila de răspuns ataşată caietului de concurs. Se 

acordă 90 de puncte pentru rezolvarea grilelor (câte 1 punct pentru fiecare item-grilă) şi 10 

puncte din oficiu. 

5. Concursul de Ştiinţe „Robert Brown” se desfășoară în perioada martie – aprilie 2012 

(etapa pe şcoală – locală), etapa județeană desfăşurându-se în luna mai 2012. 

Concursul începe la ora 10.00 şi durează 2 ore. 



Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora 9.30 având asupra lor carnetul de 

elev cu fotografie și vizat pentru anul școlar în curs sau cartea de identitate, unelte de scris cu 

pastă albastră şi un calculator de buzunar. 

Concurenţii vor părăsi sala de concurs numai după expirarea a cel puţin o oră de la 

începerea concursului. După expirarea timpului de concurs se vor afişa baremele de corectare. 

Pe perioada desfăşurării concursului au acces în sălile de concurs numai concurenţii, 

profesorii asistenţi, membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe 

„Robert Brown” şi reprezentanţii I.S.J. Dolj. 

6. Comisia de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe „Robert Brown” va fi 

formată din: 

a) preşedinte –  

b) vicepreşedinte –  

c) secretar –  

d) membri –  

e) profesori asistenţi -  

a) Preşedintele Comisiei de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe „Robert 

Brown” răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării lucrărilor, stabileşte, 

prin tragere la sorţi, variantele de subiecte de concurs şi semnează diplomele de premiere. 

b) Vicepreşedintele Comisiei de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe 

„Robert Brown” întocmeşte decizia de constituire a Comisiei de organizare şi desfăşurare a 

Concursului de Ştiinţe „Robert Brown” şi o propune spre avizare I.S.J. Dolj. 

Propune câte trei variante de subiecte pentru fiecare specializare din cele elaborate de 

membrii comisiei. 

Solicită asigurarea logisticii din partea instituţiei organizatoare a etapei județene, Şcoala 

cu clasele I-VIII Bucovăţ şi asigurarea numărului optim de profesori asistenţi. 

Monitorizează desfăşurarea concursului şi răspunde de corectitudinea desfăşurării 

concursului şi a evaluării lucrărilor. 

Instruieşte profesorii asistenţi. 

Distribuie subiectele în sălile de concurs. 

Distribuie lucrările profesorilor evaluatori. 

Predă lucrările, tabelele cu răspunsuri, ciornele şi alte documente directorului unităţii de 

învăţământ organizatoare, spre arhivare timp de patru ani. 

Avizează listele cu premii şi menţiuni. 



c) Secretarul comisiei primeşte listele cu elevii calificaţi la faza finală şi întocmeşte baza 

de date. 

Întocmeşte listele cu elevii participanţi, pe săli. 

Afişează aceste liste la avizierul unităţii de învăţământ organizatoare şi la fiecare clasă. 

Stabileşte şi asigură necesarul de materiale consumabile pentru subiecte, bareme, caiete 

de concurs, liste, adeverinţe, procese verbale, listele cu atribuţiile profesorilor evaluatori şi ale 

profesorilor asistenţi, declaraţii, liste cu rezultate şi premii, calculatoare, imprimante, copiatoare. 

Întocmeşte borderourile de primire a lucrărilor. 

Distribuie tipizate în sălile de concurs. 

Asigură multiplicarea subiectelor şi a baremelor de corectare. 

Introduce în calculator rezultatele şi premiile şi le afişează la avizierul unităţii de 

învăţământ organizatoare. 

Completează diplomele cu premii, menţiuni şi adeverinţele de participare. 

d) Membrii comisiei elaborează şi propun subiecte pentru fiecare an de studiu şi 

disciplină de concurs (chimie, fizică şi biologie) şi baremele de evaluare, variante din care 

Vicepreşedintele comisiei va selecta trei din care, Preşedintele comisiei, prin tragere la sorţi, o va 

extrage pe cea finală. 

Verifică corectitudinea subiectelor şi avizează baremele de corectare. 

Evaluează lucrările şi completează borderourile de notare. 

e) Profesorii asistenţi verifică identitatea elevilor pe baza borderoului de la sală şi pe baza 

actelor de identitate (carnet de elev sau carte de identitate). 

Instruiesc elevii cu privire la completarea datelor personale şi a tabelului cu răspunsuri, 

predau lucrările vicepreşedintelui comisiei. 

 

Toţi membrii Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului de Ştiinţe „Robert 

Brown” vor semna o declaraţie scrisă prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor 

propuse şi baremelor de evaluare, că nu au elevi sau rude în concurs. 

 

7. Rezultatele provizorii vor fi afişate în după-amiaza zilei de concurs. Contestaţiile pot fi 

depuse în aceeaşi zi, după afişarea rezultatelor provizorii.  

Afişarea rezultatelor finale (după rezolvarea contestaţiilor) se va face în ziua următoare 

concursului la avizierul Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ. 

 



8. Premierea se stabilește în funcţie de punctaj. 

Premierea se realizează astfel: 

Premiul I se acordă elevului care obţine cel mai mare punctaj 

Premiul al II-lea se acordă elevului care obţine cel de-al doilea punctaj 

Premiul al III-lea se acordă elevului care obţine cel de-al treilea punctaj 

În caz de punctaje egale, se aplică următoarele criterii de departajare: 

a) Elevul care a răspuns corect la mai multi itemi din domeniul fizicii 

b) Elevul care a răspuns corect la mai mulţi itemi din domeniul chimiei 

c) Elevul care a răspuns corect la mai mulţi itemi din domeniul biologiei 

Un număr de menţiuni reprezentând 10% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul 

întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar. 

 

Inspector şcolar general,   

Prof. Mihaela Moțățeanu 

 

Inspector şcolar de specialitate pentru chimie, 

Prof. Mădălina Neacșu 

 

Inspector şcolar de specialitate pentru fizică 

Prof. dr. Gabriel Florian 

 

Inspector şcolar de specialitate pentru biologie  

Prof. Carmen Călugăru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

 

Tabel nominal cu elevii participanţi la etapa locală (pe şcoală) a 

concursului de Ştiinţe „Robert Brown” 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 

Clasa Unitatea de 

învăţământ 

Numele şi prenumele profesorului 

îndrumător 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

Concursul de Ştiinţe „Robert Brown”, 2012 
Nume şi prenume ........................................................................ 

Unitatea de învăţământ ................................................................ 

Clasa ............................................................................................ 

Fiecare întrebare are patru variante de răspuns cotate cu a, b, c şi d. Este corectă o singură 

variantă de răspuns. Nu există nicio întrebare fără variantă corectă de răspuns. În tabelul ataşat 

veţi bifa cu X varianta pe care o consideraţi corectă (ex.: dacă la întrebarea 1 consideraţi că 

răspunsul corect este c, bifaţi cu X în căsuţa c). 

Fiecare întrebare este notată cu 1 punct. Se acordă 10 p din oficiu. 

Nu se admit modificări în tabel, iar dacă acestea apar se anulează răspunsul modificat (nu 

veţi primi punctajul corespunzător întrebării). 

Punctaj obţinunt Premiul 

  

Profesor evaluator 1                   Profesor evaluator 2                         Profesor evaluator 3 

Item a b c d 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

Item a b c d 

61     

62     

63     

64     

65     

66     

67     

68     

69     

70     

71     

72     

73     

74     

75     

76     

77     

78     

79     

80     

81     

82     

83     

84     

85     

86     

87     

88     

89     

90     

Item a b c d 

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     


