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Nr.  4016/25.02.2020                               
 

CĂTRE:  

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULARE CU CLASELE VII-XII 

ÎN ATENŢIA:  

DIRECTORILOR/ RESPONSABILILOR DE CATEDRĂ DE LIMBA GERMANĂ/ RESPONSABILILOR 
COMISIILOR METODICE DE LIMBI MODERNE 

REF.:  

ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A OLIMPIADEI DE LIMBA 
GERMANĂ MODERNĂ 2019-2020 

 

I. DETALII ORGANIZATORICE 

 

SÂMBĂTĂ, 29 FEBRUARIE 2020, orele 09.00, va avea loc la COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. 
CARAGIALE”, etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, clasele VII-XII, 
organizată în baza Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în 
învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și 
completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, și a 
Regulamentului specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020 de organizare și desfășurare a 
olimpiadei de limba germană modernă.  

Concurenţii calificaţi şi înscriși pentru etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului București se 
vor prezenta sâmbătă, 29.02.2020, orele 08.30, la COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, 
având asupra lor: 
 
1. un act de identitate (CI, paşaport, certificat de naştere);  
2. Declarația referitoare la experiența de învățare a limbii germane + o copie a foii 

matricole/adeverință de studiu pentru anii școlari parcurși, începând cu clasa I-
a/pregătitoare și până inclusiv în anul școlar respectiv, în cazul în care aceste documente 
nu au fost predate deja la etapa locală;  

3. pix/stilou cu pastă/cerneală neagră, întrucât redactarea lucrărilor se va face doar cu 
pastă/cerneală neagră!  
 

Pentru clasele VII-VIII, olimpiada se desfăşoară până la etapa județeană/a sectoarelor 
municipiului București, care reprezintă etapa finală. Pentru clasele IX-XII, olimpiada se 
desfăşoară până la etapa naţională şi, după caz, internaţională. 
 
Transmiterea rezultatelor de către Comisia Centrală a olimpiadei naționale şi afişarea 
acestora se va face în cursul dimineţii de miercuri, 4 martie, la COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. 
CARAGIALE” și pe site-ul ISMB.  
Contestaţiile se depun în cursul zilei de miercuri, 4 martie, până la ora 17, la COLEGIUL 
NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”. Contestaţiile pot fi depuse numai la criteriile SP2 şi SP3. Diferenţa 
dintre evaluarea iniţială şi cea de la contestaţie trebuie să fie de minim 4 puncte pentru ca 
punctajul să fie modificat. Contestaţiile se vor soluţiona în cursul zilei de joi, 5 martie, urmând ca 
vineri, 6 martie, să fie afişate rezultatele finale la COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” și pe 
site-ul ISMB. 
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II. STRUCTURA SUBIECTELOR 

La etapa sectoarelor municipiului București se susține o probă scrisă individuală, care are 
următorul format:  

- probă de înțelegere a textului audiat – numai pentru gimnaziu; 
- probă de înțelegere a textului citit – numai pentru gimnaziu; 
- probă de redactare de text – pentru concurenții de la toate clasele. 
 

III. CRITERII DE CALIFICARE PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ 

Criterii minimale de calificare la etapa naţională a Olimpiadei de limba germană modernă 
2020: 

 Având în vedere categoriile pentru care se organizează probe la etapa națională, din fiecare 
judeţ/sector se pot califica la etapa națională 4 elevi, câte unul de la fiecare categorie la 
care se organizează probe, conform articolului 6(3) al Regulamentului specific. 

 
 În cazul în care vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită 

categorie, se aplică în ordine:  
 punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare: originalitate, creativitate si 

încadrare in temă, notat SP1 
 inteligenţa lingvistică, notat SP2 
 competenţe lingvistice, notat SP3 

 
 Elevii se califică la etapa naţională cu condiţia să obțină minim 14 puncte. 

 
 Pe locurile suplimentare, conform Regulamentului specific, se califică cu prioritate elevii 

care îndeplinesc condițiile de calificare la etapa internațională 
 
IV. ANUNȚAREA ELEVILOR ȘI ASIGURAREA RESURSEI UMANE 
 

 Prezentul anunț se va aduce la cunoștința profesorilor de limba germană modernă 
din școală și se va asigura accesul părinților și elevilor la informație prin afișarea în 
spații accesibile acestora și prin postarea pe site-ul unității de învățământ. Anunțul 
va fi postat și pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, împreună 
cu: 

 Criteriile minimale de calificare la etapa națională a Olimpiadei de limba germană 
modernă 2020 

 Criteriile de calificare la etapa internațională a Olimpiadei de limba germană 
modernă 2020 

 Graficul orar de desfășurare a probelor etapei județene 
 Procedura de desfăşurare a etapei judeţene 
 Baremul de evaluare pentru proba de SP 

Aceste documente pot fi consultate urmând link-ul 
http://experti.crestere.org/2020/01/noutati-olimpiada-2020/, site-ul oficial al olimpiadei 
naționale de limba germană modernă. 

 Unităţile de învăţământ care au elevi calificați și înscriși vor asigura câte 1 profesor 
asistent (de altă specialitate decât limba germană) și 1 profesor evaluator local/fiecare 5 
sau mai puţini elevi înscriși.  

 Lista cu numele profesorilor asistenți și lista cu profesorii propuși pentru evaluarea 
locală vor fi trimise prin fax la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” până joi, 27.02.2020, ora 
12.00.  
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 Profesorii asistenți se vor prezenta sâmbătă, 29.02.2020, ora 8.00 la C.N. „I.L. 
Caragiale”.  

 Profesorii evaluatori locali pentru LV și HV - gimnaziu și SP4 - gimnaziu și liceu sunt 
așteptați sâmbătă, 29.02.2020, ora 12.00, la C.N. „I.L. Caragiale”. 

 
 
 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
IONEL PUŞCAŞ 

 
 
 
 
Inspector școlar pentru limba germană 

modernă, 
                                                                                      MARIA BUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


