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Anexă la Criterii de departajare din 01.03.2023 
 Nr. 2141/08.03.2023 

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
ETAPA JUDEȚEANĂ  

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL EGALITĂȚII DE PUNCTE ÎNTRE CANDIDAȚII 
AFLAȚI PE PRIMUL LOC ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA ETAPA NAȚIONALĂ 

 cf. Art. 4 (7) din REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

I. În cazul obținerii unor punctaje egale de către candidații aflați pe primul loc, calificabil, 
departajarea se va realiza prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii: 
1. Punctajul obținut la subiectul al III-lea (media aritmetică a punctajelor celor doi 

evaluatori). 
2. Punctajul obținut la subiectul al II-lea (media aritmetică a punctajelor celor doi 

evaluatori). 
3. Punctajul obținut la subiectul I (media aritmetică a punctajelor celor doi evaluatori). 

II. În cazul în care, prin aplicarea acestor criterii, egalitatea se păstrează, ierarhia se va stabili în 
urma reevaluarării lucrărilor în cauză de către o comisie formată din doi profesori care nu au 
evaluat anterior la clasa respectivă. Comisia va fi numită prin decizia președintelui comisiei 
județene. 

Criteriile de calificare/ departajare pentru participarea la etapa națională și modalitatea de acordare 
a premiilor au fost stabilite de Comisia judeţeană de organizare, evaluare și de soluționare a 
contestațiilor la Olimpiada de Limba și Literatura Română, în conformitate cu:  

- Ordinul M.E.N. nr. 4203/2018 privind modificarea Anexei nr.1 a Ordinului M.E.C.T.S nr. 
3035/2012 prin care se aprobă Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şcolare 
și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 
extrașcolare; 

 - Ordinul M.E.N. nr. 3015/2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a Ordinului 
M.E.C.T.S nr. 3035 / 2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a 
competitiilor şcolare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 
activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare;  

- Regulamentul 25006/2023 privind desfăşurarea Olimpiadei de Limba și Literatura română - 
clasele V-VIII, în anul școlar 2022-2023 

- Regulamentul 25007/2023 privind desfăşurarea Olimpiadei de Limba și Literatura română - 
clasele IX-XII, în anul școlar 2022-2023.  

- Termen: 08.03.2023 

Comisia judeţeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de Limba și 
Literatura Română  

Președinte,  
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

 Viorica PAVEL 

 


