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Nr. 1436/ 27.02.2020 

 

 

NOTĂ 

Cu privire la organizarea Olimpiadei de Limba Engleză 

etapa JUDEȚEANĂ, anul școlar 2019-2020 

 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului  M.E.C.T.S nr. 3035/2012,  cu modificările și completările ulterioare, introduse 

prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, numită în continuare, Metodologie–cadru 

de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 
- Calendarului Olimpiadelor Naţionale Şcolare 2019-2020, OMEC Nr. 41.848 din 

10.12.2019, Anexa nr. 2, 
- Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleză clasele 

VII-XII, aprobat cu nr. 24715 din 16.01.2019. 

ORGANIZARE: 

Olimpiada de limba engleză, etapa județeană, cuprinde 2 probe: proba A (scrisă) 

pentru elevii claselor VII-XII și proba B (orală) pentru elevii claselor IX-XII. 

□ Proba A (scrisă) - se va desfăşura sâmbătă, 07 martie 2020, începând cu ora 09:00 în 

următoarele centre de examen: 

- Pentru clasele VII – VIII (Gimnaziu) – la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Zalău. 

- Pentru clasele IX-XII (Liceu) – la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău. 

Proba de concurs (scrisă) începe la ora 09:00 în toate centrele de examen. 

Comisia de organizare va fi prezentă în centru la ora 07:30.  

Elevii calificați pentru această etapă vor fi prezenți în sală la ora 08:30 și au obligația să aibă 

asupra lor actul de identitate/carnetul de elev (cu poză) vizat pentru anul școlar 2019-2020. 

Profesorii supraveghetori vor fi prezenți la centrul de examen la ora 08.00 

Profesorii evaluatori vor fi prezenți: la ora 12.00 – pentru ciclul gimnazial și la ora 13 pentru 

ciclul liceal. 

□ Proba B (orală) – doar pentru clasele de liceu, se va desfășura sâmbătă, 14 martie 2020, 

începând cu ora 09.00 la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău. 

Comisia de organizare va fi prezentă în centru la ora 07:30.  

Elevii calificați,  vor fi prezenți în centru începând cu ora 08.45, conform unei programări care 

va fi transmisă ulterior și afișată la centrul de examen și au obligația să aibă asupra lor actul de 

identitate/carnetul de elev (cu poză) vizat pentru anul școlar 2019-2020. 
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CRITERIILE DE CALIFICARE 

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleză 

clasele VII-XII, aprobat cu nr.24715 din 16.01.2019: 

Art. 6 (1) La nivel gimnazial, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va 

face obiectiv, pe clase, cu respectarea prevederilor din Metodologia  cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și ale prezentului regulament. La oricare etapă a olimpiadei de 

limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte. La primele două etape – 

pe școală și pe localitate, calificarea  la etapa  superioară se face prin acumularea a minimum 85 

de puncte (la etapa pe școală) și respectiv 90 de puncte (la etapa locală), la proba scrisă a 

fiecărei etape. La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 95 de puncte la 

etapa județeană. 

          (2) La nivel liceal, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă sau secțiune, se 

va face obiectiv, pe clase/ regim de predare, cu respectarea prevederilor din Metodologia  cadru 

de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și ale prezentului regulament specific. La 

oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 

puncte. La primele două etape – pe școală și pe localitate, calificarea  la etapa  superioară se 

face prin acumularea a minimum 85 de puncte (la etapa pe școală) și respectiv 90 de puncte 

(la etapa locală), la proba scrisă a fiecărei etape. La etapa județeană se califică pentru etapa a 

doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă.  La 

etapa națională a olimpiadei de limbă engleză se pot califica participanții la etapa județeană 

care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de 

minimum 90 de puncte, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre 

cele două secțiuni. 

Art. 7 (1) La etapele pe școală/ locală/ județeană, în cazul egalității de puncte între 

candidații aflați pe  ultimul loc/ ultimele locuri calificabile, comisia de organizare, evaluare și 

soluționare a contestațiilor va afișa, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea fiecărei probe, 

criteriile specifice de departajare, după cm urmează: 

● Pentru clasele a VII-a și a VIII-a: 

- Punctajul de la proba scrisă (Use of English); 

- Punctajul aferent elaborării povestirii; 

 

● Pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a: 

- Punctajul de la proba scrisă (Use of English); 

- Punctajul de la proba integrată - eseu; 

- Punctajul de la proba de speaking. 

(3) În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la 

organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea 

competenței gramaticale (Use of English). 

Art.8(1) La etapa naţională a olimpiadei  de limbă engleză  se alocă, conform Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar, 

pentru fiecare județ, câte un loc/fiecare an de studiu pentru fiecare secțiune. Vor fi 

selecționați participanții la etapa județeană, în ordine descrescătoare a punctajelor finale, cu 

respectarea punctajului minim prevăzut de precizările prezentului regulament. 
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(3)(4) la nivel gimnazial/ liceal, la etapa națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 de locuri 

suplimentare/ an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform 

clasamentului național realizat după desfășurarea etapei județene, cf. art. 6 și 7 din Regulament. 

Art. 24 (1) Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă de la toate etapele olimpiadei  pot 

fi contestate.  

 

Contestațiile, doar pentru proba scrisă, se depun, după modelul dat, la secretariatul 

unității unde s-a susținut proba, Luni, 09 martie 2020, în intervalul orar 12-15. 

 

La proba Orală nu se admit contestații. 

 

Etapa națională a olimpiadei de limba engleză va avea loc în perioada 07-11 aprilie 

2020, la Pitești, jud. Argeș. 

 

 

 

Inspector școlar general,                                                     Inspector școlar limba engleză, 

      prof. Maria POP                                                              prof. Cristina-Ioana HOSSU 


