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PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI DE RELIGIE PENTRU SEMINARIILE TEOLOGICE ORTODOXE ŞI
LICEELE TEOLOGICE ORTODOXE
Anul şcolar 2010-2011

I. Disciplinele de concurs
Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu
aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele: Studiul Biblic al Vechiului
Testament, Studiul Biblic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi
Dogmatică Ortodoxă.
Studiul Biblic al Vechiului Testament, clasa a IX-a;
Studiul Biblic al Noului Testament, clasa a X-a;
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, clasa a XI-a;
Dogmatică Ortodoxă, clasa a XII-a.
II. Elevii participanți
Olimpiada şcolară pentru disciplinele teologice se adresează elevilor din clasele IX - XII de
la Seminariile Teologice Ortodoxe şi de la Liceele Teologice Ortodoxe.
Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. Elevii, indiferent de an de
studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.
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III. Etapele desfăşurării olimpiadei şi datele
Etapa județeană: 19 martie 2011
Etapa naţională: 27 – 30 aprilie 2011, Târgu-Jiu, jud. Gorj.

a.
b.

IV. Selecţia elevilor
De la etapa locală (la nivel de seminar/liceu teologic ortodox) pentru etapa naţională se
califică elevul clasat pe locul I, care a obţinut minimum 90 de puncte, din cadrul fiecărui
seminar/liceu teologic ortodox.
Studiul Biblic al Vechiului Testament, clasa a IX-a (se califică 1 elev)
Studiul Biblic al Noului Testament, clasa a X-a (se califică 1 elev)
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, clasa a XI-a (se califică 1 elev)
Dogmatică Ortodoxă, clasa a XII-a (se califică 1 elev)
În situaţia necalificării elevilor din cauza neobţinerii punctajului minim, de 90 de
puncte, sau a lipsei de concurenţi la unele discipline, locurile rămase neocupate nu se
redistribuie pentru celelalte discipline. În situaţia obţinerii de punctaje egale, se va desfăşura
obligatoriu o probă de baraj în vederea stabilirii ocupantului locului I, cu drept de participare
la etapa naţională.
V.

1.

Realizarea subiectelor şi a baremelor

a. La etapa locală (la nivel de seminar/liceu teologic ortodox), acestea se realizează de
către comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei pentru etapa locală, în acord cu
tematica generală a disciplinei.
b. La etapa naţională, acestea se realizează la nivelul Comisiei centrale (MECTS), în
acord cu tematica generală a disciplinei.
c. Pentru toate etapele, durata probelor este de 3 ore.
2. Tematica pentru olimpiadă (etapa naţională) cuprinde materia studiată în timpul celor
2 semestre, conform Programei şcolare în vigoare pentru disciplinele Vechiul Testament
şi Noul Testament aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5085 /
30.09.2005, (Anexa 2); Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Dogmatică Ortodoxă,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5397/17.10.2006 (Anexa 2.5
pentru Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Anexa 2.4 pentru Dogmatică), încadrându-se
între următoarele repere:
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Studiul Biblic al Vechiului Testament
Clasa a IX-a : De la Sfânta Scriptură: noţiuni introductive până la
Cărţile istorice ale Vechiului Testament: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii,
Deuteronomul (inclusiv).
Studiul Biblic al Noului Testament
Clasa a X-a: De la Evanghelia după Marcu. Generalităţi până la
Evanghelia după Luca. Biruinţa asupra morţii (inclusiv).
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Clasa a XI-a: De la Introducere în studiul istoriei Bisericii Ortodoxe
Române până la Arta şi cultura bisericească - sec. XIV-XV (inclusiv).
Dogmatica Ortodoxă
Clasa a XII-a: De la Întemeierea Bisericii ca spaţiu al mântuirii în
Hristos până la Euharistia şi taina Bisericii (inclusiv).

VI. Organizarea comisiilor
Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursurilor şcolare (OMEC 3109/ 28.01.2002), capitolul III - Responsabilități și
atribuții, articolele 9 - 13.

VII. Evaluarea lucrărilor
Notarea lucrărilor se realizează, de regulă, prin puncte de la 0 la 100, după
baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu
În cazul în care se constată o diferență mai mare de 10 puncte între cei doi
evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor, care
stabilește punctajul final al acesteia. Punctajul rezultat în urma reevaluării este cel
care se trece pe lucrare; sub acest punctaj vor semna cei trei evaluatori și
președintele comisiei.
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VIII. Rezolvarea contestaţiilor
a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, art. 44 şi
45.
b. În cadrul diferitelor etape ale olimpiadei, sunt admise contestaţiile în cazul
cărora între punctajul iniţial şi punctajul de la contestaţii există o diferenţă de cel
puţin 10 puncte. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere, cât şi
prin scădere. Punctajele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a
olimpiadei, sunt definitive.
IX. Acordarea premiilor
a. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor
şcolare, art. 47 şi 48.
b. La etapa naţională, se acordă câte un premiu I, II și III, în ordine
descrescătoare, pentru lucrările care au obținut cel puțin 90 de puncte. Dacă
pentru unul dintre cele trei premii se înregistrează punctaje egale, subcomisia
disciplinei va reevalua lucrările aflate în discuţie pentru departajarea acestora,
astfel încât să nu se depăşească numărul de trei premii I, II și III prevăzut în
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare. În
conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a concursurilor şcolare, atribuţia verificării şi avizării calităţii
evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreşedintelui comisiei
respective.
c. Precizările de la punctul b. sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce
priveşte acordarea menţiunilor.
d. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una dintre clase nu se
redistribuie pentru celelalte clase.
e. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din
partea inspectoratului şcolar organizator.
X.

Dispoziţii finale
Inspectorul de specialitate din fiecare judeţ are obligaţia de a transmite datele
elevilor calificați pentru etapa națională, în strictă conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare și ale prezentelor
precizări.
Listele nominale ale elevilor calificați vor fi semnate de inspectorul școlar
general și de inspectorul de specialitate și vor fi transmise cu cel mult 10 zile înainte de
data limită de 31 martie 2011, la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, prin fax la numărul 021/313.55.47, în atenția Inspectorului general pentru
Religie.
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Datele includ: numele și prenumele elevului, clasa (se precizează anul de studiu
în care se află elevul), unitatea școlară, nota obținută, profesorul care l-a pregătit și
profesorul care va însoți lotul la etapa națională, alte date de contact.
Inspectorii de specialitate vor înainta către MECTS propuneri de profesori care
să facă parte din Comisia centrală a etapei naţionale, precizându-se numele şi prenumele
profesorilor, gradul didactic şi unitatea şcolară. Profesorii propuşi nu trebuie să aibă
elevi sau rude în concurs calificaţi pentru etapa naţională.
Listele nominale cu cadrele didactice propuse vor fi semnate de inspectorul
şcolar general şi de inspectorul de specialitate şi transmise prin fax la numerele 021/
313.55.47, 021/311.23.81, în atenţia Inspectorului general pentru Religie, până la data de
31 martie 2011.

Inspector General,
Prof. Cătălin PÎSLARU
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