
 

 

CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ”CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ”- SECȚIUNILE GIMNAZIU ȘI LICEU, 

etapa județeană ,  11 MARTIE 2023 

             

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Calendarului nr. 

3066/27.01.2022 cu privire la competițiile naționale pe discipline școlare la care participă elevi 

români, în anul școlar 2022-2023 și cu Regulamentul specific privind organizarea și 

desfășurarea olimpiadei interdisciplinare de Cultură și spiritualitate românească- Nr. 

25184/09.02.2023 Comisia de organizare și evaluare pentru etapa judeţeană a olimpiadei de 

Cultură și spiritualitate românească a decis ca locurile repartizate de ME județului Galați  

pentru etapa națională a olimpiadelor să fie distribuite respectându-se următoarele criterii de 

departajare: 

1. La olimpiada de Cultură și spiritualitate românească pot participa elevi din învățământul de 

stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ; 

2. Participarea la această olimpiadă şcolară este opţională şi individuală; 

3. Probele de concurs se desfăşoară pe clase: a V-a, a VII-a, a VII-a a VIII-a, a IX-a, a X-a a 

XI-a, a XII-a; 

4. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei 

din care fac parte; 

5. La toate etapele de concurs se susține o proba scrisă. Durata probei scrise este de 3 ore; 

6. Pentru etapa naţională a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” 

se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și fiecărui 

sector al ISMB. Punctajul minim obținut la etapa județeană/pe sector pentru a  participa la etapa 

națională este de 80 de puncte.  

7. La etapa națională a olimpiadei, pentru fiecare nivel de clasă, pe baza prevederilor art. 15 

alin.(4) din cadrul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, se 

atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

(notelor) obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și 

calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din cadrul Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. Și în acest caz, pentru a participa la 



etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa 

județeană să fie de 80 de puncte. 

8. Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării 

pentru etapa naţională a olimpiadei vor fi departajaţi pe baza unor criterii stabilite de către 

Comisia judeţeană de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor, pe care le comunică 

elevilor, prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar și la avizierul unității școlare - gazda 

olimpiadei, înainte de desfășurarea probei de concurs. 

Criterii:  

 Departajarea va fi făcută în funcție de punctajul de la Subiectul I B compunere sau eseu. 

 Departajare la redactarea textului de la punctul B, partea a II-a.  

9. În cazul în care, în urma desfășurării etapei județene rămân locuri neocupate pentru etapa 

națională, acestea nu se redistribuie de la un judeţ la altul. Ministerul Educaţiei nu aprobă 

transferarea de locuri de la un nivel de clasă la altul sau suplimentarea locurilor. 

 

 

PREȘEDINTE EXECUTIV COMISIE OLIMPIADĂ 

PROF. MARIA-MAGDALENA OPRIȘAN 

 

 


