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PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADELOR DE 

LIMBI MODERNE   AN ȘCOLAR  2014-2015 

 

ETAPA PE ȘCOALĂ/LOCALĂ 

 

Etapa pe școală/locală se va desfășura în fiecare unitate școlară interesată conform graficului postat 

pe site-ul ISJ OLT http://www.isjolt.ro/categorii/curriculum-si-asigurarea-calitatii/limbi-moderne/  

 

În fiecare unitate școlară unde se va organiza olimpiada, se va înființa, prin decizia directorului, 

Comisia de organizare și evaluare (cf. art. 17-18 din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare – OM 3035/10.01.2012) cu următoarele atribuții: 

 

 elaborează subiecte unice pe școală pentru fiecare nivel de clasă cu regim de predare normal sau 

intensiv/bilingv (unde este cazul) conform structurilor aprobate prin regulamentele specifice de 

organizare și desfășurare; 

 organizează olimpiada la data din graficul de organizare și desfășurare a olimpiadelor de limbi 

moderne pe anul școlar 2014-2015 mai sus menționat și conform precizărilor din regulamentul 

specific și din metodologia cadru; 

 evaluează lucrările elevilor participanți, stabilește ierarhia pe școală și lista elevilor calificați la 

etapa județeană; 

 transmite lista cu elevii calificați la etapa județeană, în format electronic, pe adresa de email a 

responsabilului de cerc pedagogic la care este arondată școala conform calendarului anexat pentru 

fiecare disciplină; 

 păstrează lucrările, subiectele cu baremele și borderourile de corectură în cadrul catedrei pentru o 

perioadă de 2 ani. 

 

Punctajul minim de promovare la etapa județeană este de 85/90 de puncte. 

 

Comisia de organizare și evaluare a etapei pe școală/locală răspunde de selecția elevilor participanți la etapa 

județeană, având în vedere criteriul calității și nu cel al cantității. 

 

Responsabilii de cerc pedagogic centralizează lista cu elevii calificați la etapa județeană de la școlile  

arondate și o trimit în format electronic inspectorului de specialitate și responsabilului din școala 

organizatoare a etapei județene conform calendarului anexat pentru fiecare disciplină.  

 

ETAPA JUDEȚEANĂ 

 

 Etapa județeană a olimpiadelor de limbi moderne se va desfășura la datele și în unitățile școlare 

organizatoare, stabilite conform graficului postat pe site-ul ISJ OLT ; 

http://www.isjolt.ro/categorii/curriculum-si-asigurarea-calitatii/limbi-moderne/ 

 Ora de începere a concursului (proba scrisă) este ora 10:00; 

 Accesul în săli al elevilor participanți va fi permis până la ora 9:30; 

 Elevii vor avea asupra lor, pentru identificare, carnetul de elev și/sau cartea de identitate; 

 Nu vor fi acceptați elevii care nu sunt înscriși pe listele de concurs; 
 

http://www.isjolt.ro/categorii/curriculum-si-asigurarea-calitatii/limbi-moderne/
http://www.isjolt.ro/categorii/curriculum-si-asigurarea-calitatii/limbi-moderne/
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 Timpul de lucru este de 2 ore pentru elevii de gimnaziu și de 3 ore pentru cei de liceu; 

 Profesorii evaluatori vor fi prezenți în centrele de organizare și evaluare la ora 13:00 (gimnaziu) și 

14:00 (liceu); 

 Subiectele vor fi transmise comisiei de organizare de către inspectorul școlar de specialitate pentru 

limbi moderne sau de către un membru delegat al Consiliului consultativ în dimineața concursului 

(9:00); 

 Rezultatele vor fi afișate în ziua concursului la unitatea școlară organizatoare și postate pe site-ul ISJ 

 Eventualele contestații pot fi făcute cu respectarea regulamentelor specifice pentru fiecare disciplină, 

respectiv: 

- limba engleză: pot fi contestate numai rezultatele obținute la proba scrisă (Art. 17); 

- limba franceză: pot fi contestate numai punctajele obținute la proba scrisă și anume 

subiectul cuprinzând itemi subiectivi (subiectul III: exprimare scrisă) (Art. 19); 

 Elevii pot contesta rezultatul inițial al propriei lucrări; 

 Elevii pot solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei, înainte de a 

depune contestație, fără a li se elibera copii ale lucrării sau a li se da explicații privind evaluarea 

lucrării; 

 Termenul de depunere a contestațiilor și termenul de analiză și răspuns la contestații sunt stabilite de 

Comisia județeană de organizare și evaluare la fiecare disciplină și vor fi afișate împreună cu 

rezultatele inițiale; 

 Eventualele contestații vor fi rezolvate în termen de 24 de ore de la încheierea depunerii 

contestațiilor; 

 Rezultatele finale vor fi comunicate prin afișare și postare pe site-ul ISJ OLT; 

 Planificarea elevilor la probele orale va fi afișată la unitățile organizatoare. 

 

 

ANEXA 1 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE LIMBA FRANCEZĂ 

                                                            (gimnaziu și  liceu) 2014-2015 

 

 15 februarie 2015 – desfășurarea etapei pe școală/locale a olimpiadei în fiecare unitate școlară 

interesată conform precizărilor de mai sus și regulamentelor în vigoare; 

 16 - 20 februarie 2015 – transmiterea, în format electronic, a listelor cu elevii calificați la etapa 

județeană, de către fiecare școală care a organizat etapa pe școală/locală pe adresa de e-mail a 

responsabilului de cerc pedagogic la care este arondată școala; 

 23 – 25 februarie 2015 – responsabilii de cercuri pedagogice transmit, în format electronic, lista 

centralizată cu elevii calificați la etapa județeană pe adresa de e-mail a inspectorului de 

specialitate; 

 26 februarie – 1 martie 2015 – postarea listei cu elevii calificați la etapa județeană pe site-ul ISJ 

 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 

 6-10 aprilie 2015 - desfășurarea etapei naționale a olimpiadei la Baia-Mare. 
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ANEXA 2 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ  

(liceu)   2014-2015 

 

 24 ianuarie 2015 – desfășurarea etapei pe școală/locale a olimpiadei în fiecare unitate școlară 

interesată; 

 26 – 31 ianuarie 2015 – transmiterea, în format electronic, a listelor cu elevii calificați la etapa 

județeană, de către fiecare școală care a organizat etapa pe școală/locală pe adresa de e-mail a 

responsabilului de cerc pedagogic la care este arondată școala; 

 1 – 6 februarie 2015 – responsabilii de cercuri pedagogice transmit, în format electronic, lista 

centralizată cu elevii calificați la etapa județeană pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate; 

 9 – 13 februarie 2015 – postarea listei cu elevii calificați la etapa județeană pe site-ul ISJ OLT 

 22 februarie 2015 – desfășurarea etapei județene a olimpiadei (liceu), proba scrisă, la Liceul 

Teoretic’’P.Pandrea’’Bals; 
 28 februarie 2015 - desfășurarea etapei județene a olimpiadei (liceu), proba orală (baraj), la 

Liceul Teoretic’’P.Pandrea’’Bals; 
  6-10 aprilie 2015 - desfășurarea etapei naționale a olimpiadei la Brașov. 

 

 

 

 

ANEXA 3 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ  

(gimnaziu)  2014-2015 

 

 28 februarie 2015 – desfășurarea etapei pe școală/locale a olimpiadei în fiecare unitate școlară 

interesată; 

 1– 6 martie 2015 – transmiterea, în format electronic, a listelor cu elevii calificați la etapa 

județeană, de către fiecare școală care a organizat etapa pe școală/locală pe adresa de e-mail a 

responsabilului de cerc pedagogic la care este arondată școala; 

 9 – 13 martie 2015 – responsabilii de cercuri pedagogice transmit, în format electronic, lista 

centralizată cu elevii calificați la etapa județeană pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate; 

 14 – 20 martie 2015 – postarea listei cu elevii calificați la etapa județeană pe site-ul ISJ OLT; 

 28 martie 2015 – desfășurarea etapei județene a olimpiadei (gimnaziu), la Liceul Teoretic’’ 

P.Pandrea’’Bals 
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ANEXA 4 

Tabelul va fi creat în Excel conform structurii de mai jos cu caracter Arial, normal, mărimea 10. 

Tabelul va fi transmis responsabilului de cerc în format electronic editabil (.xsl), dar si scanat (.jpg, .pdf) cu 

semnătura și ștampila directorului unității școlare. 

 

Ciclul gimnazial: 

Unitatea școlară(antet): 

Tabel nominal cu elevii calificați pentru etapa județeană a olimpiadei de limba ......... 

din data de ............ 

Nr. 

Crt. 

Numele, inițiala 

tatălui și prenumele 

elevului 

 

 

Clasa 

 

Regim 

predare 

(Normal/ 

Intensiv) 

 

Nota 

finală 

Școala de 

proveniență 

Nume și 

prenume 

profesor 

îndrumător 

 

1.  POPESCU  I. Vasile VIII Normal 85,60 Scoala Gimnaziala 

Nr. X…. Slatina 

POPESCU 

Cerasela 

2.        

3.        

 

            Director,                                                            Cerc pedagogic zona ...................... 

        Prof. ..............                              Responsabil Cerc pedagogic, prof…………………………. 

Semnatura/stampila:                                                                       Semnatura: 

  

 

Ciclul liceal: 

Unitatea școlară(antet): 

Tabel nominal cu elevii calificați pentru etapa județeană a olimpiadei de limba ......... 

din data de ............ 

Nr. 

Crt. 

Numele, inițiala 

tatălui și 

prenumele 

elevului 

 

 

Clasa 

 

Regim 

predare 

(Normal/ 

Intensiv/ 

Bilingv) 

 

Nota 

finală 

Școala de proveniență Nume și 

prenume 

profesor 

îndrumător 

 

1.  POPESCU  I. 

Vasile 

XII Intensiv/ 

bilingv) 

 

95,60 Colegiul National’’…..…’’ 

Slatina 

POPESCU 

Cerasela 

2.        

3.        

 

            Director,                                                            Cerc pedagogic zona ...................... 

        Prof. ..............                              Responsabil Cerc pedagogic, prof…………………………. 

Semnatura/stampila:                                                                       Semnatura: 
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ANEXA 5 

 

CADRUL LEGISLATIV AL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII 

OLIMPIADELOR ȘCOLARE 

 

 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 şi desfăşurarea olimpiadei de limba engleză clasele IX-

XII/XIII - nr. 26007 / 20.01.2014; 

 Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limbi romanice - nr.61642 / 

07.10.2013; 

 Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba germană modernă – nr. 

27337 / 28.01.2014. 
 

Doamnele/ii profesori care doresc să propună subiecte pentru etapa locală a olimpiadei de limbi 

moderne sunt rugaţi să trimită aceste propuneri (subiect + barem) pe adresa ls_isjolt@yahoo.co.uk 

până la data de 15.01.2015.   

 

 

   

       

Inspector Scolar pentru Limbi Moderne 

Valentina ONILA 

 

mailto:ls_isjolt@yahoo.co.uk

