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ÎN ATENŢIA PROFESORILOR DE LIMBA FRANCEZA, SPANIOLA si  ITALIANA DIN JUDEŢUL OLT 

 

 

              Prin prezenta, vă aducem la cunostinţă faptul că, în data de 07/14 Martie 2015, începând cu orele 10.00, se 

vor desfăşura proba scrisa/orala a etapei judetene  Olimpiada de  Limba Franceza, Spaniola si Italiana 2015, la 

Colegiul National ‘’I.Minulescu’’ Slatina, respectiv: 

 7 martie 2015 – desfășurarea etapei județene a olimpiadei (gimnaziu și liceu), Proba A (proba scrisă), la 

Colegiul National‘’I.Minulescu’’Slatina 

 14 martie 2015 - desfășurarea etapei județene a olimpiadei, Proba B (proba orală – clasele a XI-a și a XII-

a/a XIII-a), la Colegiul National‘’I.Minulescu’’Slatina 

 

              Fiecare instituţie de învăţământ, va trimite machetele/tabele cu elevii calificaţi pentru etapa judeţeană şi 

machetele/tabele cu profesorii evaluatori la adresa de e-mail: colegiulionminulescu@yahoo.com până joi, 

05.03.2015, cu menţiunea ,,Olimpiada Judeteana de Limba Franceza, Spaniola si Italiana 2015. 

              Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în 

curs/carte de identitate. 

              Pentru informaţii privind programa olimpiadei, structura si conţinutul probei puteţi consulta O.M.E.C.T.S. 

nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 

Regulamentului de desfășurare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, 

italiană, portugheză) Nr. 61642 / 07.10. 2013 precum si ANEXA la REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea 

și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)  pe site-ul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Olt, secţiunea Limbi moderne.    

                                                                                                                                                                                                                         

Toţi profesorii evaluatori vor fi prezenţi la  Colegiul National ‘’I.Minulescu’’ Slatina 07 Martie 2015, la ora 

12.00(proba scris)/09.00(proba orala). 

            Responsabilii din şcoala organizatoare vor trimite, după evaluare, rezultatele elevilor pe adresa de e-mail:  

ls_isjolt@yahoo.co.uk  

             Vă mulţumim pentru colaborare si vă dorim succes! 

 

Inspector  Scolar pentru Limbi Moderne, 

Valentina ONILA 

mailto:ls_isjolt@yahoo.co.uk
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