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CRITERII DE CALIFICARE A ELEVILOR ȘI NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE 

PENTRU FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE 

(CULTELE ORTODOX, GRECO-CATOLIC, ALIANȚA EVANGHELICĂ)  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

În conformitate cu prevederile 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 și completările ulterioare și cu Regulamentul specific de 

organizare și desfășurare a olimpiadei de Religie-cultul ortodox, nr. 25833/22.02.2022, s-a 

decis ca locurile repartizate de Ministerul Educației județului Sălaj pentru etapa națională a 

olimpiadei de Religie (cultele ortodox, Greco-catolic, Alianța Evanghelică) să fie distribuite 

respectându-se următoarele criterii de departajare: 

De la etapa județeană pentru etapa națională se califică din cadrul fiecărui județ elevi 

individual în următoarele condiții: 

- punctajul minim obținut la etapa județeană de 70 de puncte; 

- elevul clasat pe locul I (premiul I) la etapa județeană 

În anul școlar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei de Religie (cultele ortodox, 

Greco-catolic, Alianța Evanghelică) participarea elevilor se realizează în conformitate cu 

prevederile O.M.E. nr. 3123/09.02.2022, respectiv, participă elevul clasat pe locul I (premiul 

I) la etapa județeană, la această disciplină. În anul școlar 2021-2022, la etapa națională a 

Olimpiadei de Religie nu se atribuie locuri suplimentare.  

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 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 cu cel 

mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă. 

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

departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute la subiectul/itemul/cerința cu al 

doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, ș.a.m.d. 

Dacă egalitatea persistă și după aplicarea tuturor acestor criterii succesive, elevii vor 

participa la o probă de baraj. Subcomisia de evaluare din județ va elabora subiectele și 

baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județ 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. 
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