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INFORMAȚII PRIVIND OLIMPIADA DE RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ 

DIN ROMÂNIA ETAPA JUDEȚEANĂ – 2022  

 

1. Etapele și datele desfășurării olimpiadei:  

- etapa județeană – 19 martie 2022 – ora 10.00, la Liceul Teologic Penticostal Arad;  

- etapa națională – 27 aprilie-1 mai 2022 (cls. V-XII) la Oradea.  

2. Tematica pentru etapa județeană este atașată în documentul anexă.  

3. Selecția elevilor:  

Pentru etapa județeană se califică maxim 2 elevi/ nivel de clasă din fiecare școală (indiferent 

de numărul profesorilor care predau disciplina Religie în unitatea de învățământ. 

Modalitatea și criteriile de selecție (ex. test de evaluare, media sem. I, etc.) a elevilor 

participanți sunt stabilite de profesorul/profesorii care predă/predau disciplina Religie. 

Hotărârea privind modalitatea și criteriile de selecție este consemnată într-un proces verbal 

al ședinței de catedră, document care rămâne arhivat la dosarul catedrei, până la încheierea 

anului școlar. Locurile rămase neocupate la o clasă, în limita celor 2, nu se reportează altor 

clase.  

Pentru etapa națională se califică 1 elev/ nivel de clasă, cu nota minimă 8,50.  

4. Organizarea comisiilor se face conform prevederilor Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursurilor școlare.  

Elevii se vor prezenta la centrul de concurs cel târziu la ora 9.30, având asupra lor 

carnetele de elev. Profesorii vor însoți elevii în ziua desfășurării concursului.  

Profesorii supraveghetori se vor prezenta la centrul de concurs la ora 9.00 pentru 

instructaj.  

Profesorii corectori vor fi prezenți în centrul de concurs la ora 13.30.  

Durata probei de concurs este de 3 ore.  

5. Termene:  

Vă rugăm să respectați termenele și numărul de participanți calificați pentru fiecare 

clasă!!! Până la data de 16.03.2022, ora 15.00, profesorul de religie din unitatea de 

învățământ va transmite tabelele cu elevii calificați la etapa județeană, pe adresa de e-mail: 

lic_penticostal@yahoo.com, după modelul următor:  

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev  Unitatea de învățământ  Clasa Nota obținută 

la etapa pe 

școală 

Profesorul care a 

pregătit elevul 

      

 

Documentul WORD care va cuprinde datele solicitate va fi denumit astfel: 

OLIMPIADA2022_numele școlii.  

 

 

 

Inspector școlar,      Metodist ISJ, 

 arhid. prof. Sirca Florin Adrian     prof. Poduț Dănuț Emanuel  
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