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NOTĂ TELEFONICĂ 

CĂTRE, 

Unităţile de învăţământ liceal din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia şefilor de catedră la disciplina limba engleză 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE , 

În data de 02.03.2013 va avea loc etapa judeţeană a olimpiadei de limba engleză, proba scrisă, pentru 
ciclul liceal, la Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu", Craiova . La această etapă pot participa elevii care au 
obţinut minimum 90 de puncte la etapa locală a olimpiadei de limba engleză. 

Elevii participanţi vor fi prezenţi la Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" la ora 9.00. 

Profesorii care s-au înscris pentru a participa ca evaluatori ai probei scrise se vor prezenta la 
Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" la orele 14.00, în data de 02.03.2013. 

În baza O.M.E.C.T.S . Nr.3035/10.01.2012, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfaşurare a competiţiilor şcolare, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de 
limba engleză, clasele IX-XII, nr. 102342/07.12.2013, conform art. 9, capitolul III din regulament, la etapa 
judeţeană se califică pentru a doua etapă de selecţie, respective proba de înţelegere a unui text audiat şi proba orală, 
elevii care obţin cel puţin 95 de puncte la proba scrisă. La etapa naţională a olimpiadei de limba engleză se pot 
califica participanţii la etapa judeţeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă, proba 
de înţelegere a unui text audiat şi proba orală) de minimum 95 de puncte, în limita locurilor alocate judeţului. 

Conform articolului 10, alin 1, capitolul III din regulamentul mai sus menţionat, la etapa naţională a 
olimpiadei de limba engleză se alocă, conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 
şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 3035/10.01.2012, pentru fiecare judeţ, câte un 
loc/fiecare an de studiu. Vor fi selecţionaţi participanţii la etapa judeţeană, în ordine valorică, cu respectarea 
punctajului minim prevăzut de precizările regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba 
engleză, clasele IX-XII. 

Conform articolului 1 O, alin. 3, capitolul ITI din regulament, nu se admite transferul locurilor de la o 
clasă/an de studiu la altă clasă/an de studiu. 

Conform articolului 6, alin 2, capitolul II al regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei 
de limba engleză, clasele IX-XII, pentru etapa judeţeană şi etapa naţională, probele sunt: 

-proba scrisă (cu formatul corespunzător etapei judeţene)- 100 puncte 

-proba de înţelegere a unui text audiat (listening)- 100 puncte 

-proba orală (speaking)- 100 puncte 

Conform articolului 6, alin. 3, capitolul II ale regulamentului probele de înţelegere a unui text audiat şi cea 
orală constituie a doua etapă de selecţie a lotului ce urmează să participe la etapa naţională. Ele se organizează după 
afişarea rezultatelor la proba scrisă şi la aceste probe vor participa toţi elevii care au obţinut punctaje cel puţin egale 
cu 95 puncte la proba scrisă şi la aceste probe vor participa toţi elevii care au obţinut punctaje cel puţin egale cu 95 
puncte la proba scrisă. 

Conform articolului 7, capitolul II al regulamentului, pentru fiecare etapă a olimpiadei de limba engleză, 
probele de concurs sunt probe individuale. La etapele judeţeană şi naţională ale olimpiadei de limba engleză 
punctajul final este calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă a etapei respective. 

Criteriul de departajare în cazul mediilor egale, stabilit de Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa 
J este: nota obţinută la proba scrisă a etapei judeţene. 

Inspector şcolar de specialitate, 


