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NOTĂ TELEFONICĂ 

CĂTRE, 

Unităţile de învăţământ liceal din mnnicipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia şefilor de catedră la disciplina limba engleză 

OLIMPIADA de Limba ENGLEZĂ-Etapa locală: 09 februarie 2013 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE , 

În data de 09.02.2013 va avea loc faza locală a olimpiadei de limba engleză pentru ciclul liceal. La 
această etapă pot participa elevii care au obţinut minimum 85 de puncte la etapa pe şcoală a olimpiadei de limba 
engleză. 

Plicurile sigilate cu subiectele şi baremele vor fi ridicate de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în data de 
09.02.2013, ora 8.00, camera 211, de către şeful de catedră din fiecare unitate de învăţământ liceal din Craiova şi 
din judeţ. 

Ora de începere a olimpiadei - 10.30. 

Lucrările elaborate de elevi se secretizează de către şcoală, se ştampilează şi se semnează de către director. 

Evaluarea lucrărilor se face de către comisia constituită la nivelul şcolii, din profesorii catedrei de limba engleză. 
Fiecare lucrare va fi corectată de 2 profesori pe baza baremului unic care va însoţi plicul cu subiecte. 

Rezultatele vor fi afişate în fiecare şcoală imediat ce se încheie corectarea lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 
12.02.2013. 

Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba engleză, nr. 
102342/07.12.2012 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 15.02.2013, 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 judeţeană, pe suport de hârtie - document oficial, cu semnătura responsabilului de 
catedră şi a directorului - şi în format electronic, la adresa de email poparaadi@yahoo.com, 
conform modelului următor: 

Antet şcoală Nr. înregistrare 1 data 

REZULTA TE- OLIMPIADA de LIMBA ENGLEZĂ 

Etapa locală 

Nr.crt Numele şi prenumele Clasa Pun etaj Profesor 

elevului 

a !X-a 

aX-a 

a XI-a 

a XII-a 

Director, Responsabil catedră 

............................ ............................................ 



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

Rezultatele netransmise pană miercuri, 15 februarie 2013, orele 16.00 nu vor mai fi luate în vedere pentru 
calificarea elevilor la etapa judeţeană. 

2. tabelele cu profesorii care vor participa În data de 02.03.2013, orele 14.00, la Colegiul Naţional 
"Nicolae Titulescu", Craiova, În calitate de evaluatori la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba 
engleză, proba scrisă. 

Antet şcoală 

Nr. crt. 

Director, 

Nr. înregistrare 1 data 

PROFESORI EV ALUATORI- OLIMPIADA de LIMBA ENGLEZĂ 

Etapa judeţeană 

Nume şi prenume Clasa/Clasele Unitatea de învăţământ 
la care predă 

Responsabil Catedră 

Inspector Şcolar General, 

Inspector şcolar de specialitate, 

Prof. Adriana Stoica 

~ 


