
 

 

Nr.3560/19.02.2020 

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA RUSĂ 

 

Etapa sectoarelor municipiului Bucureşti a olimpiadei de limba rusă se va desfăşura 
sâmbătă, 29 februarie 2020, începând cu ora 9.00, la Colegiul Economic Virgil Madgearu (sector 
1) şi Liceul Teoretic Decebal (sector 3). 

Elevii vor intra în sălile de concurs între orele 8.00 și 8.30, profesorii asistenți se vor 
prezenta la centrele de concurs la ora 8.00, iar profesorii evaluatori la ora 13.00. 

Rezultatele inițiale  vor fi afișate sâmbătă, 29 februarie 2020, la centrele de concurs. 

Eventualele contestații se vor depune luni, 2 martie 2020, între orele 9.00 și 16.00, la 
centrele de concurs. 

Rezultatele finale, după contestații,  vor fi afișate joi, 5 martie 2020, la centrele de concurs. 

 

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ - CLASELE 
VII – XII, nr. 24717/16.01.2019,  în scopul stabilirii corecte a secțiunii/subsecțiunii şi nivelului de 
competenţe în care se încadrează, concurenţii vor depune, cu ocazia înscrierii, declaraţia prezentată 
în anexa regulamentului, referitoare la experienţa de învăţare a limbii ruse moderne, completată și 
semnată, o copie a foii matricole conform cu originalul, pentru anii şcolari promovați, începând cu 
clasa I până la clasa a VIII-a sau ultima clasă de liceu pentru care a fost eliberată foaia matricolă 
și, după caz, o adeverință privind situația școlară, din care să reiasă numărul de ore studiate 
săptămânal, inclusiv anul școlar curent, şi procesul-verbal de luare la cunoştinţă a prevederilor art. 
2 din  regulament. Autenticitatea copiei foii matricole este marcată prin semnătura directorului și 
ștampila unității de învățământ.  În cazul descoperirii de declaraţii false date în vederea încadrării 
într-o altă secțiune/subsecțiune decât cea reală, fapta va fi tratată drept fraudă sau tentativă de 
fraudă, iar elevii respectivi vor fi descalificați și pierd dreptul de participare la competițiile din 
anul următor. 

 

CRITERII DE CALIFICARE ŞI DEPARTAJARE 

La nivel liceal, selecţia participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va face obiectiv 
şi imparţial, pe secțiune/subsecțiune/nivel/clasă, cu respectarea prevederilor din Metodologia-
cadru și ale  regulamentului specific. La etapa națională a olimpiadei de limbă rusă modernă se pot 
califica participanții la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București care au un punctaj 



 

final de minimum 80 de puncte, în limita locurilor alocate județului/ sectoarelor municipiului 
București respectiv pentru fiecare secțiune/nivel/an de studiu.  

La etapele județeană/a sectoarelor municipiului București și națională, în cazul egalității 
de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile,  sunt aplicate 
criteriile specifice de departajare, după cum urmează: 

- punctajul de la proba scrisă; 

- punctajul aferent elaborării eseului;  

În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la 
organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței 
gramaticale.  

Municipiului Bucureşti i se alocă potrivit Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare 
a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobate prin OM nr. 4203/30.07.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, un număr de 6 (șase) locuri/an de studiu pentru fiecare 
secțiune/nivel (câte 1 loc/sector).  

 La etapa naţională a olimpiadei de limba rusă modernă se atribuie maximum 23 de locuri 
suplimentare ( 11 locuri pentru secțiunea I și 12 locuri pentru secțiunea a II - a), în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obţinute conform clasamentului naţional realizat după finalizarea 
etapei judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi calificarea participanţilor pe locurile 
prevăzute la art. 6 și 7 din regulament. 

 

 

Preşedintele comisiei, 

Inspector şcolar general adjunct, 

 Liliana-Maria TODERIUC-FEDORCA 

 

Inspector școlar pentru limbi moderne, 

Maria Bujan 


