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NOTĂ TELEFONICĂ 

MINISTERUL 
EDUCA ŢIE! 
CERCETĂRii 
TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA ETAPELOR OLIMPIADEI DE LIMBĂ, 
COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

CLASELE V-XII 

1-ETAPAPE ŞCOALĂ 

l.Conform O.M. Nr.3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a 
activităţilor, precum şi O.M. Nr. 104030/18.12.2012 şi Nr. 64127/19.10.2012, art. 17,18, faza 
pe şcoală este obligatorie, iar de organizarea şi evaluarea competiţiei este direct 
răspunzătoare Comisia de organizare şi evaluare numită prin decizie a conducerii unităţii de 
învăţământ care cuprinde cel puţin 2 profesori şi un secretar. 

2.Revenind la N.T.519/07.12.2012, vă reamintim să verificaţi transmiterea sub 
semnătura responsabilului de catedră şi a directorului unităţii prin fax, dar şi electronic a 
listelor cu elevii calificaţi ( Respectarea numărului maxim de elevi!), cât şi a profesorilor 
evaluatori la şcolile organizatoare, potrivit machetei: 

Nr. Numele şi prenumele elevului Unitatea de învăţământ Clasa Profesor coordonator 

crt. 

3. Vă rugăm să întocmiţi listele cu simţ de răspundere şi să uu trimiteţi la 
olimpiadă alţi elevi decât cei calificaţi. Pentru exactitatea datelor transmise, Comisia de 
organizare şi evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ îşi asumă întreaga 
responsabilitate. 

TERMEN: 17.01.2013 

II- ETAPA LOCALĂ se va desfăşura sâmbătă, 26.01.2013, ora 9.00, după cum 
urmează: 

• pentru municipiul Craiova 

- clasele V-VI - Şcoala Gimnazială " Mihai Viteazul" Craiova; 

-clasele VII-VIII- Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova; 

-liceu- Colegiul "Ştefan Odobleja". 



• pentru unitătile de învătământ din judet- în sectoarele : Filiaşi, Băileşti, Calafat, 
Dăbuleni, Segarcea, Melineşti. Responsabilii de cerc pedagogic din aceste sectoare răspund 
de organizarea şi desfăşurarea fazei locale. 

l.Proba scrisă va începe la ora 9,00. Elevii au acces în sălile de concurs, începând cu ora 
8,00 şi vor avea asupra lor documente de identitate (carnetul de elev vizat sau cartea de identitate). 

La evaluare vor participa, în regim obligatoriu, profesorii care au elevi calificaţi la etapa 
locală. Pentru situaţiile speciale, învoirea se face numai de către inspectorul de specialitate. 

2.Evaluarea se va desfăşura începând cu ora 14.00. Unităţile de învăţământ din 
municipiul Craiova (gimnaziu şi liceu) vor trimite profesorii evaluatori la Colegiul "Ştefan 
Odobleja", iar cele din judeţ la sectoarele unde se desfăşoară proba. 

3.Rezultatele vor fi afişate la şcolile organizatoare, în data de 26.01.2013, după ora 21.00. 
4.Eventualele contestaţii se vor depune pe 28.01.2013, între orele 9.00-12.00, la şcolile 

unde s-a susţinut etapa locală. 
S.Listele cu rezultatele finale se vor afişa pe 29.01.2013, ora 10.00. 
6. La etapa judeţeană vor fi promovaţi elevii care au obţinut cel puţin 100 de puncte. 
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