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Nr. 2059/06.03.2023  

OLIMPIADA DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ – ETAPA JUDEȚEANĂ – 11.03.2023  

Olimpiada de limba rusă va avea loc în data de 11 martie 2023, la Școala Gimnazială „Alexandru 

Ciucurencu” Tulcea. Elevii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate sau carnetul de elev cu fotografie și 

vizat pentru anul școlar în curs. La clasele VII-VIII, proba scrisă are durata de 2 ore, iar la clasele IX-XII are 

durata de 3 ore.  

I. CONDIȚII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ. CRITERII DE DEPARTAJARE A ELEVILOR; 

1. La toate etapele olimpiadei, rezultatele probelor se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100.  

2. Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 75 de puncte 

(nivel gimnazial) la etapa județeană. La nivel liceal, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se face pe 

niveluri, cu respectarea prevederilor din Metodologia – cadru și ale Regulamentului specific al olimpiadei de limba rusă 

modernă. La olimpiada națională de limba rusă modernă se pot califica participanții la etapa județeană care au obținut 

minimum de 80 de puncte, în limita alocată județului.  

3. La etapa națională a Olimpiadei, din fiecare județ, se califică câte un elev, din fiecare județ, cu respectarea punctajului 

minim prevăzut.  

4. În cazul egalității de punctaj la acordarea premiilor și a mențiunilor se vor aplică următoarele criterii de departajare, în 

ordinea următoare:  

 Pentru clasele a VII-a și a VIII-a:  

- punctajul de la proba scrisă;  

- punctajul aferent elaborării povestirii;  

 Pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a: 

- punctajul de la proba scrisă;  

- punctajul aferent elaborării eseului; 

 

II. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR LA ETAPA JUDEȚEANĂ 

 

1. Ierarhia se stabilește în ordine descrescătoare a punctajelor obținute.  

2. La etapa județeană, modalitatea de acordare a premiilor este stabilită de organizatorii acestei etape ale 

competiției.  

3. Grila de acordare a premiilor va fi stabilită de Comisia județeană, cu respectarea ordinii descrescătoare a 

punctajului obținut și a precizărilor din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare.  
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Notă: Criteriile de calificare/departajare pentru participarea la etapa națională și modalitatea de acordare a premiilor au fost 

stabilite în conformitate cu: 

- O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 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; 

- O.M.E.N. nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 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,  

- O.M.E.N. nr. 3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea  Anexei nr. 1 a O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 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  

- Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba Engleză nr. 40LIF/31.01. 2023. 

 

Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor  

Președinte,   

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT  

Mioara RANCIU  

 

Președinte executiv,  

Inspector pentru limbi moderne  

Mihaela VISTERNEANU  

 


