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NOTĂ TELEFONICĂ 

CĂTRE, 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE , 

Unităţile de învăţământ liceal şi gimnazial din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia: Doamnei/Domnului Director 

Responsabililor catedrelor de limbi moderne 

Profesorilor de disciplina limba franceză 

OLIMPIADA de LIMBA FRANCEZĂ 

În data de 16.02.2013 va avea loc etapa locală a Olimpiadei de limba franceză pentru ciclul liceal şi 
ciclul gimnazial. 

Precizăm ca subiectele vor fi unice în toate unitătile şcolare în care se organizează etapa locală şi vor fi 
trimise de inspectorul de specialitate pentru limba franceză, prin email, responsabililor de cerc, în dimineaţa zilei de 
concurs, la ora 8.30. Fiecare responsabil de cerc va transmite, prin email, subiectele primite, tuturor unităţilor 
şcolare din componenţa cercului pe care îl coordonează. 

Responsabilii catedrelor de limba franceză sunt rugaţi să verifice în prealabil, dacă adresa lor electronică 
este corect notată în baza de date a responsabilor de cerc. 

Cercul nr.1 gimnaziu- Prof.Eugenia Cojocar- 0744836884/Prof. Crina Codâia- 0762187779 

Cercul nr.2 gimnaziu- Prof.Emanuela Lăzărescu- 0723829969/Prof.Silvia Durand- 0743816802 

Cercul pentru liceu - Prof.Aiina Oprea- 0728253040/Prof.Ruxandra Simion- 0740177886 

Conform REGULAMENT SPECIFIC pJivind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi 
romanice(franceză, spaniolă, italiană, p01'tugheză), nr. 29091 din 10.02.2012 aprobat de DIRECŢIA 
GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII din cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, la etapa pe şcoală şi etapa pe localitate, calificarea la etapa superioară se face prin 
acumularea a minimum 85 şi respectiv 90 de puncte, la proba scrisă a fiecărei etape. 

Prin urmare, până în data de 25.02.2013, vă rugăm să transmiteţi inspectorului de specialitate 
următoarele date: 

1. Tabelele cu elevii care au obţinut minimum 90 de puncte la etapa locală şi care astfel s-au calificat 
pentru etapa judefeană, pe suport de hârtie - document oficial, cu semnătura responsabilului de 
catedră şi a directontlui - şi În format electronic, la adresa de email dana_vasile3@yahoo.fr, 
conform modelului următor: 
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Antet şcoală Nr. înregistrare 1 data 

REZULTATE- OLIMPIADA de LIMBA FRANCEZĂ 

Etapa locală 

Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa Punctaj Profesor 

elevului 

a !X-a 

aX-a 

a XI-a 

a XII-a 

Director, Responsabil catedră 

Prof. .................. .......... Prof. ............................... ·············· 

Înscrierea tuturor elevilor participanţi în listă se fuce în ordinea descrescătoare a punctajului. 

Rezultatele netransmise pană miercuri, 25 februarie 2013, orele 16.00 nu vor mai fi luate în vedere pentru 
calificarea elevilor la etapa judeţeană. 

2. Tabelele cu profesorii care doresc să participe, în data de 09.03.2013, orele 14.00, la Liceul 
"Charles Laugier", Craiova, în calitate de evaluatori la etapa judeJeană a Olimpiadei de limbi 
romanice- limba francezălspaniolă/italiană, proba scrisă, ciclu gimnazial şi Ziceai. 

Antet şcoală 

Nr. crt. 

Director, 

Prof. 

Nr. înregistrare 1 data 

PROFESORI EVALUATORI- OLIMPIADA de LIMBA FRANCEZĂ 

Nume şi prenume 

Etapa judeţeană 

Clasa/Clasele Unitatea de învăţământ 
la care predă 

Responsabil catedră, 

Prof ......................................... . 

Inspector şcolar de specialitate, 

Prof. Dana Vasile 
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