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Olimpiada de Religie cult ortodox de rit vechi, limba rusă  

clasele VII – XII 

faza județeană, 18.03.2023 

Condiții de calificare și criterii de departajare a elevilor în vederea participării la etapa națională 

1. În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019 și ale Regulamentului specific de organizare și 

desfășurare a Olimpiadei de religie –cult ortodox de rit vechi, clasele VII – XII nr. 25840/22.02.2022, 

pentru etapa națională a acestui concurs se stabilește ca punctajul de la partea a III-a, să fie considerat 

criteriu de departajare menționând că acest subiect are un grad de complexitate mai mare. La etapa 

națională, va participa primul elev în ierarhia clasei la care a concurat. Conform prevederilor 

Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de de religie –cult ortodox de rit 

vechi, clasele VII – XII nr. 25840/22.02.2022 se califică la etapa națională, pe locurile alocate, elevii 

care au obținut la etapa județeană cele mai mari punctaje din totalul de 100 de puncte acordat rezolvării 

subiectelor de la această etapă, dar  minim 80 de puncte. 

2. După etapa de contestații, în situația existenței a doi elevi care s-au clasat pe locul I la etapa 

județeană cu note generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, 

se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la 

subiectul/itemul/cerința se atribuie punctajul de la partea a III-a, să fie considerat criteriu de departajare 

menționând că acest subiect are un grad de complexitate mai mare. 

3. În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de 

departajare sunt constituite din punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la 

subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina 

respectivă/anul de studiu respectiv ș.a.m.d. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii, 

elevii vor participa la o probă de baraj. 

 

Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de 

religie cultul ortodox de rit vechi   clasele VII – XII faza județeană, 18.03.2023. 
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