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OLIMPIADA DE RELIGIE CULT ORTODOX CLASELE V – XII - FAZA JUDEȚEANĂ, 18.03.2023 

 

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

1. Punctajul minim pentru calificare la etapa națională este de minim 80 puncte 

2. Se califică la etapa națională, pe locurile alocate județului Tulcea, 1 elev/pe clasă, cel care a obținut 

punctajul cel mai mare din clasa respectivă. 

- Locul neocupat la o clasă (nu au existat participanţi sau elevii participanţi nu au obținut cel puțin 80 puncte) NU se 

redistribuie la o altă clasă. 

3. Criteriile de departajare a candidaților care au obținut cel mai mare punctaj la nivel de clasă 

- După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin doi elevi care s-au clasat pe locul 

I la etapa județeană cu note 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 cu cel 

mai mare număr de puncte acordat, prin barem. 

- n situația menținerii egalității, după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt constituite de 

punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cu al doilea cel mai mare număr de puncte 

acordat, prin barem ș.a.m.d. 

- Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii, elevii vor participa la o probă de baraj. Subcomisia de 

evaluare din județul de proveniență a elevilor, aflați în situația mai-sus menționată, va elabora subiectele și baremele, 

iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul 

care obține nota cea mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul la etapa națională, pe locul 

care revine acestuia, în conformitate cu prevederile art. 15. 

4. Calificarea la etapa națională pe locuri suplimentare,la fiecare clasă, 

La fiecare clasă, se califică la etapa națională (în plus față de elevii calificați pe locurile alocate județului) primii 23 de 

elevi din ierarhia centralizată națională. La orice clasă, pentru elevii care au același punctaj cu cel al candidatului plasat 

pe ultima poziție în ierarhia centralizată se aplică criteriile de departajare prevăzute mai sus. Se califică la etapa 

națională numai candidații pentru care egalitatea va persista și după aplicarea criteriilor de departajare. 

II. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR LA ETAPA JUDEȚEANĂ 

La etapa județeană a olimpiadei, se acordă pentru fiecare an de studiu: 

- premiu I (peste 9,50);  

- premiu II (peste 9,00);  

- premiu III (peste 8,50); 

- mențiuni – (peste 8,00). 

 

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

stabilite în conformitate cu: 

- Ordinul M.E.N. nr. 4203 / 2018, Ordinul M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012; 

- Ordinul M.E.N. nr. 3015 / 2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012; 

- Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de religie cult ortodox, clasele V-VIII, nr. 25176/09.02.2023 

- Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de religie cult ortodox, clasele IX – XII nr. 25177/09.02.2023 

 

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

religie cultul ortodox 


