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Nr. 25182/09.02.2023           
                                                                                                                                                                   Aprob,                                                                                                          
                                                                                                                                        SECRETAR DE STAT, 
                                                                                                                              Ionel-Florian LIXANDRU 
  
 

 
 

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a 
OLIMPIADEI DE RELIGIE - Seminarii şi Licee teologice ortodoxe,   

clasele IX-XII 
 
 

I. Cadrul normativ  
         Olimpiada de religie - Seminarii și Licee teologice ortodoxe, clasele IX-XII, constituie un 
concurs de excelență, care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației nr. 
3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare, Metodologie-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, precum și ale prezentului 
Regulament. 
 

II. Prezentare generală  
a) Olimpiada de religie - Seminarii și Licee teologice ortodoxe, clasele IX-XII, reprezintă un 

concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite 
pentru disciplinele teologice. La această competiție pot participa elevi din învățământul 
teologic, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională 
şi individuală. 

b) Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a IX-a (Studiul Biblic  al  Vechiului 
Testament),  clasa a X-a (Studiul  Biblic  al  Noului  Testament),  clasa a XI-a (Istoria  Bisericii 
Ortodoxe Române) și clasa a XII-a (Dogmatică Ortodoxă). 

Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul 
clasei lor. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare şi 
nici invers. 

c) Elevii de la Seminariile și Liceele teologice ortodoxe, care școlarizează în profil 
vocațional teologic, clasele IX-XII, vor participa la etapa pe școală, iar în urma calificării (un 
elev pentru fiecare an de studiu) vor participa direct la etapa națională. Etapa pe școală este 
echivalentă etapei județene. Din fiecare Seminar/Liceu teologice ortodox se califică  pentru 
etapa națională primul clasat la etapa pe școală.  

 

III. Etapele desfășurării olimpiadei 
a) Etapa pe școală. Perioada desfășurării etapei pe școală se comunică unităților de 

învățământ în fiecare an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de către 
inspectoratele școlare, încadrându-se în perioada generală comunicată. 

b) Etapa națională. Perioada și locul desfășurării etapei naționale se stabilesc și se 
comunică inspectoratelor școlare în fiecare an școlar. 

 

IV.  Selecția elevilor 
a) Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea 

prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și cu 
aplicarea criteriilor înscrise în prezentul Regulament specific al olimpiadei.  
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b) Criteriile de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt 

comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile 
înainte de desfășurarea etapei curente a olimpiadei. 

c) Pentru a participa la etapa națională este necesar ca punctajul minim obținut la etapa 
pe școală să fie de 80 de puncte (nota minimă obținută - 8,00).  

d) Pentru etapa națională ale olimpiadei, programele, bibliografia aferentă și limitele de 
încadrare ale conținuturilor sunt prevăzute în anexa la prezentul Regulament.  

 
V. Realizarea subiectelor și a baremelor 

a) La etapa pe școală, subiectele și baremele se realizează la nivelul unității de 
învățământ prin comisiile instituite la acest nivel, în acord cu tematica generală, a 
conținuturilor orientative și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor.  

b) La etapa națională, subiectele și baremele aferente se realizează de Comisia centrală 
a olimpiadei naționale, în acord cu tematica generală, a conținuturilor orientative pentru 
această etapă și a itemilor orientativi pentru realizarea subiectelor, sub coordonarea 
președintelui executiv al competiției sau a reprezentantului CNPEE. În acest sens, se va 
constitui câte o subcomisie pentru fiecare an de studiu. Comisia centrală a olimpiadei 
naționale va elabora subiectele de concurs și baremele de evaluare pentru etapa națională 
cu o zi înainte de începerea competiției. 

 
VI. Organizarea comisiilor la diferitele etape ale olimpiadei se realizează în conformitate 
cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 
precum și cu prevederile prezentului Regulament. 

a) La etapele locală/naţională, nu pot fi membri ai comisiilor de organizare şi evaluare 
şi de soluţionare a contestaţiilor, respectiv ai Comisiei centrale a olimpiadei, cadrele didactice 
care au în competiţie rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. 

b) La toate etapele olimpiadei, cadrele didactice care au elevi în concurs la o clasă, nu pot 
fi propunători/evaluatori de subiecte la clasa respectivă şi nu pot intra în contact cu 
subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice. 

c) La toate etapele olimpiadei, membrii comisiilor vor da o declaraţie scrisă prin care să 
îşi asume respectarea condiţiilor menţionate anterior. Modelul declaraţiei este prezentat în 
anexa, care face parte integrantă din Metodologia-cadru. 

 
VII. Desfășurarea probelor de concurs  

Probele de concurs sunt individuale. La toate etapele competiției se susţine o probă 
scrisă. Durata probei scrise este de 3 (trei) ore. Notarea lucrărilor se realizează prin punctaj 
de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul 
final obținut este transformat în notă, prin împărțirea la 10. 

 
VIII. Evaluarea lucrărilor 

a) La etapa pe școală, evaluarea lucrărilor se realizează de către Comisia de organizare, 
evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală. 

b) La etapa națională, evaluarea lucrărilor se face de către Comisia centrală a olimpiadei 
naționale. 

c) La toate etapele competiției, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către 
profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa 
la care evaluează. 

 
 



                                                     ÎNVĂŢĂMÂNT  PREUNIVERSITAR   
  DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT  

  PREUNIVERSITAR 
.                                                                                                                                             
                                                                                                             
 

 

 

Page 3 of 5 

IX. Rezolvarea contestațiilor, criterii de departajare și proba de baraj 
a) Rezolvarea contestațiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. La toate etapele olimpiadei, 
rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive. Contestațiile sunt 
considerate admise atât prin creștere, cât și prin scădere. Rezultatele contestațiilor sunt 
consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestații. 
La toate etapele olimpiadei, comisia/subcomisia de contestaţii este formată din cadre 
didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării. 

b) Pentru etapa pe școală, depunerea contestațiilor se realizează la comisia de 
organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, constituită pentru această etapă. 
Membrii comisiilor de evaluare discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele 
didactice sau cu părinţii) pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este 
solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se 
numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 

c) Pentru etapa națională, contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea, de 
către elevul concurent, a formularului pus la dispoziţie de Comisia centrală a olimpiadei, pe 
care îl vor semna atât acesta, cât şi un membru al comisiei desemnat în acest sens. Nu se 
admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.) 
în absența elevului în cauză. Membrii comisiei discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu 
părinții sau cadrele didactice însoțitoare) pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage 
contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menține 
contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 

d) Termenul de depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor 
iniţiale. 

e) După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin 
doi elevi care la etapa pe școală s-au clasat pe locul I, 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.  

f) În 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. 

g) Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii, elevii vor participa la o 
probă de baraj. Subcomisia de evaluare din unitatea școlară de proveniență a elevilor aflați 
în situația mai-sus menționată, va elabora subiectele și baremele, iar subcomisia de 
soluționare a contestațiilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține nota cea mai 
mare la proba de baraj va avea dreptul de a participa la etapa națională. 
X. Deplasarea şi participarea în format fizic la etapa naţională a olimpiadei, a 
reprezentanților unui judeţ/municipiul București, elev/ elevi  şi profesor însoțitor, se vor 
face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul 
României, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică. 

În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiului Bucureşti vor semna o 
declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, 
prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare din România, referitoare la 
alerta/siguranţa epidemiologică. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de 
părinţii elevului/reprezentantul legal al  elevului. Originalul declaraţiei va rămâne la dosarul 
olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul 
însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale. 
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XI. Acordarea premiilor și mențiunilor 
a) La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 
b) La etapa locală, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestei 

etape a concursului. 
c) La etapa națională, premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 
d) La etapa națională, la note egale se acordă același premiu. Dacă nota pentru care se 

acordă ultimul premiu este aceeași pentru doi sau mai mulți elevi, subcomisia clasei 
respective va reevalua lucrările aflate în discuție pentru departajarea acestora, astfel încât 
să nu se depășească numărul maxim de premii prevăzut în Metodologia-cadru de organizare 
și desfășurare a competițiilor școlare. Atribuția verificării și avizării calității evaluării 
lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreședintelui comisiei respective. 

e) Precizările de la punctul c) sunt valabile și pentru situația similară în ceea ce privește 
acordarea mențiunilor. 

f) Eventualele premii și mențiuni rămase neacordate, la una sau mai multe clase, nu se 
redistribuie pentru celelalte clase. 

g) Toți elevii participanți la etapa națională primesc diplomă de participare din partea 
inspectoratului școlar organizator. 

e) Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educației, la etapa națională pot fi acordate 
și premii speciale de către cultele religioase, societăți științifice, asociații profesionale, 
universități, autorități locale sau sponsori. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt 
stabilite de către Comisia centrală a competiției. 
 
XII. Dispoziţii finale 

În vederea realizării clasamentului național, pentru fiecare an de studiu, președintele 
executiv al Comisiei județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de 
soluționare a contestațiilor (inspectorul școlar de specialitate/profesor metodist de 
specialitate) are obligația de a transmite către județul organizator al competiției, în 
atenția inspectorului pentru disciplina religie, în termen de cel mult șapte zile de la afișarea 
rezultatelor finale de după contestații, datele elevilor calificați pentru etapa națională 
(numele şi prenumele elevilor, clasa, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele 
profesorului care i-a pregătit, localitatea, județul, nota cu două zecimale, numele și 
prenumele, respectiv numărul de telefon ale profesorului însoțitor). Datele vor fi încărcate 
într-un formular, în cadrul unei platforme electronice, puse la dispoziție de către județul 
organizator al competiției. 

Toate aceste date vor fi transmise și prin fax la inspectoratul școlar, organizator al 
competiției, precum și la Ministerul Educației, la adresa de e-mail: dgip@edu.gov.ro, în atenția 
inspectorului general responsabil pentru disciplina religie, în termen de cel mult șapte zile 
de la afișarea rezultatelor finale de după contestații. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Mihaela Tania IRIMIA 

 

DIRECTOR,                                                                                                        INSPECTOR GENERAL, 
Eugen STOICA                                                                                                          Vasile TIMIȘ 
             
 
 
                             

 

mailto:dgip@edu.gov.ro
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Anexă la 
 

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a  
OLIMPIADEI DE RELIGIE - Seminarii şi Licee teologice ortodoxe,  

clasele IX-XII, aprobat cu nr. 25182/09.02.2023                                                                                                                         
 
 
TEMATICA GENERALĂ 
 
Tematica pentru  etapa naţională a olimpiadei cuprinde materia studiată,  
conform  programelor şcolare în vigoare,  pentru următoarele disciplinele: 

- Vechiul Testament, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
5085/ 30.09.2005, (Anexa 2) 
 

- Noul Testament, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5085/ 
30.09.2005, (Anexa 2) 
 

- Istoria Bisericii Ortodoxe Române, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi 
cercetării nr. 5397/17.10.2006 (Anexa 2.5) 
 

- Dogmatică Ortodoxă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
5397/17.10.2006 (Anexa 2.4) 

 
Subiectele propuse se vor încadra între următoarele repere: 

- 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) 


