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Regulament 

 
• Concursul internaţional de Neuroştiinţe Brain Bee este fondat de Dr. Norbert Myslinski, de la 

Universitatea de Medicină Maryland,Baltimore,SUA; 

• Concursul are trei etape și se adresează elevilor de liceu, de la profilul real; 

• Concursul se desfăşoară în limba română la etapa locală/online şi în limba engleză la etapele superioare; 

• Înscrierea și desfășurarea etapei locale sunt online, pe site-ul concursului www.romanianbrainbee.com; 
• Înscrierile încep în luna ianuarie a anului curent, iar etapa locală/online se desfășoară în luna februarie; 

• Bibliografia pentru etapa locală a concursului este publicaţia Brain Facts, editată de Societatea Americană 
de Neuroştiinţe (SfN) și manualele de biologie avizate MEN, de clasa a XI-a; 

• Etapa locală/online constă în 150 de întrebări cu răspuns scurt, la care se poate răspunde în maxim 1 oră; 

• Fiecare răspuns corect valorează 1 punct şi nu se acordă punctaj pentru răspunsuri parţiale;   

• Rezultatele se afişează automat pe contul fiecărui competitor, după finalizarea concursului; 

• La etapa naţională pot participa elevii cu punctajul cel mai mare pe judeţ, dacă au cel puţin jumatate din 
punctajul total; 

• Etapa naţională se desfăşoară în luna martie la Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, Brăila, în conjuncție cu 
proiectul internațional Brain Awareness Week; 

• La etapa naţională a competiţiei elevii vor susţine o probă teoretică şi o probă practică; 

• Proba teoretică cuprinde 100 de întrebări cu răspuns liber; 

• Proba practică constă în vizionarea de imagini din atlas/RMN/fMRI/CT/microscopie, pe care se va realiza 

identificarea şi localizarea anatomică sau funcţională a unor zone/structuri ale sistemului nervos central 

şi a organelor de simţ; 

• Pentru etapa naţională la bibliografie se adaugă Essential Neuroscience – A.Siegel, H. Sapru și Atlas of 
Neuroanatomy and Neurophysiology – F.Netter; 

• La etapa internaţională poate participa doar un singur elev, clasat pe locul I; 

• La punctaje egale pentru primul loc, se organizează o probă de baraj; 

• Locul şi perioada de desfăşurare a etapei internaţionale sunt anunţate pe site-ul oficial al concursului 
www.thebrainbee.org 

• Participarea la concurs este individuală și nu se percep taxe de participare; 

• Diplome și premii se acordă tuturor participanţilor la faza naţională;  

• Cheltuielile de transport pentru faza naţională și internaţională vor fi suportate de elevii participanţi; 

• Elevii sub 18 ani, calificaţi la faza naţională/internațională, vor putea participa doar cu însoţitor; 

• La acest concurs nu se admit contestaţii; 
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