
 
 

4453/02.03.2023 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ 

2023 

Etapa sectoarelor municipiului Bucureşti a olimpiadei de limba rusă modernă se va desfăşura 

sâmbătă, 11 martie 2023, începând cu ora 9.00, la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, sector 1. 

Elevii vor intra în sălile de concurs între orele 8.00 – 8.40, iar profesorii asistenți se vor prezenta la 

centrul de concurs la ora 8.00.  

Rezultatele inițiale  vor fi afișate cel mai târziu duminică, 12 martie 2023, la centrul de concurs. 

Eventualele contestații se vor depune luni, 13 martie 2023, între orele 9.00 și 16.00, la secretariatul 

Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”. 

Rezultatele după contestații vor fi afișate cel mai târziu miercuri, 15 martie 2023, la centrul de 

concurs. 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI DE DEPARTAJARE 

Conform Regulamentului specific nr. 25392/15.02.2023 privind organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei naționale de limba rusă, înregistrat la I.S.M.B. cu nr. 4210/28.02.2023,  la etapa națională a 

olimpiadei de limba rusă modernă se califică câte un elev (primul clasat) din fiecare sector al municipiului 

București, de la fiecare nivel (A1, A2, B1, B2, C1 – art. 6), cu condiția obținerii a minimum 80 de puncte 

pentru elevii de liceu, respectiv 75 de puncte pentru elevii de gimnaziu (art. 5 (1), (2).  

Se pot acorda locuri suplimentare față de cele descrise mai sus, conform art. 15 (5) al Metodologiei-

cadru, cu condiția îndeplinirii punctajului minimal (Art. 5 (1), (2), (3), (4) din Regulamentul specific). 

În cazul egalității de punctaj, se aplică următoarele criterii de departajare: 

1) Punctajul aferent elaborării eseului; 

2) Punctajul aferent elaborării dialogului (gramatică și dialog).  

 

Notă: Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și documentele prevăzute la art. 2 (8) din 

Regulamentul specific nr. 25392/15.02.2023. Adeverința de elev privind numărul de ore studiate 

săptămânal, foaia matricolă și declarația se vor preda comisiei de organizare a olimpiadei, conform Deciziei 

ISMB.  

 

Preşedintele comisiei, 

Inspector şcolar general adjunct, 

Amalia STOENESCU 

Inspector școlar pentru limbi moderne, 

Clementina Anghel 


