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Nr. 2739/10.02.2020                                                     
 

 

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 LOCALĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 2019-2020 

 

I. DETALII ORGANIZATORICE 

 

Etapa locală a OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, 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, va avea loc sâmbătă, 15 februarie 2020, ora 9.00, la Colegiul Naţional Bilingv 
„George Coşbuc”.  
 
Etapa locală a olimpiadei de limba germană modernă se organizează pentru a se asigura 
conformitatea cu prevederile Art. 16 (2) din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020, 
potrivit cărora, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, se califică, de 
regulă, primii 5 elevi, cu punctajul cel mai mare, de la fiecare categorie, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
 
Concurenţii înscriși pentru etapa locală se vor prezenta sâmbătă, 15 februarie 2020, ora 
08.30, la unitatea de învăţământ organizatoare precizată anterior. Ei vor avea asupra lor: 
 
1. un act de identitate (CI, paşaport, certificat de naştere);  
2. declarația referitoare la experiența de învățare a limbii germane;  
3. copie a foii matricole / adeverință de studiu pentru anii școlari parcurși, începând cu clasa 

I/pregătitoare și până inclusiv în anul școlar respectiv; 
4. pix/stilou cu pastă/cerneală neagră, întrucât redactarea lucrărilor se va face doar cu 

pastă/cerneală neagră!  
 

Documentele pentru înscrierea la etapa locală (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/pregătitoare și până inclusiv în anul școlar respectiv) vor fi predate 
inspectorului școlar pentru limba germană modernă de către elevul înscris/profesorul de la 
clasă/părintele elevului înscris, în dimineața desfășurării etapei locale la Colegiul Național 
Bilingv „George Coșbuc”, la accesul în incinta școlii. 
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II. STRUCTURA SUBIECTELOR 

Proba de concurs pentru toate clasele la această etapă este PROBA DE REDACTARE DE TEXT 
(Schriftliche Produktion- SP), cu durata de 75 minute. 

Categoriilor le corespund niveluri de competențe, conform CECRL, așa cum sunt prezentate în 
tabelul următor (în mod crescător): 
 

Categorie: I II III IV V 

Nivel CECRL: A1 A2 B1 B2 C1 

Număr minim de ore 
de învățare: 

140 280 450 720 1100 

Clase la care se 
organizează proba: 

VII, VIII VII, VIII, IX, X VII, VIII, IX, 
X, XI, XII 

IX, X, XI, XII IX, X, XI, XII 

 
Nivelul maxim la care se organizează probe este: 
- la clasele de gimnaziu: B1, conform CECRL, respectiv categoria III; 
- la clasele de liceu: C1, respectiv  categoria V. 
 
Elevii al căror nivel de competență de redactare de texte, conform CECRL, este superior 
nivelurilor maxime precizate mai sus participă la aceste niveluri maxime la care se organizează 
probe pentru clasa lor, fără a fi penalizați la evaluare. 
 

III. CRITERII DE CALIFICARE PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI 

În conformitate cu prevederile Art. 16 (2) din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020, 
pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, se califică, de regulă, primii 5 
elevi, cu punctajul cel mai mare, de la fiecare categorie, în ordinea descrescătoare a punctajului 
obținut. 
Comisia de organizare și evaluare a etapei locale a stabilit criteriile specifice de departajare, 
după cum urmează: 
1. punctajul de la criteriul originalitate, creativitate și încadrare în temă (SP1); 
2. obţinerea unui punctaj minim de 10 puncte la criteriul de evaluare a originalității, creativității și 
încadrării în temă (SP1); 
3. rezultatele din anii anteriori şi numărul de profesori evaluatori neutri raportat la numărul total 
de norme de limba germană modernă de la nivelul Municipiului Bucureşti. 
 
IV. ANUNȚAREA ELEVILOR ȘI ASIGURAREA RESURSEI UMANE 
 

 Prezentul anunţ va fi transmis tuturor unităţilor de învăţământ, care vor proceda la 
afişarea acestuia la loc vizibil şi accesibil elevilor, solicitându-se, totodată, profesorilor 
de limba germană modernă să realizeze prelucrarea lui cu elevii înscriși la etapa locală. 

 Unităţile de învăţământ care au elevi 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 asistenţi şi a profesorilor evaluatori, asumată prin 
semnătură şi parafă de către directorul unităţii de învăţământ, va fi transmisă, via 
email, inspectorului şcolar pentru limba germană modernă, profesor Maria Bujan, la adresa 
bujanmaria@yahoo.com, până joi, 13.02.2020, ora 16.00. 
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 Profesorii evaluatori locali sunt așteptați sâmbătă, 15.02.2020, ora 10.30, la C.N.B. 
„George Coşbuc”. 

 Profesorii asistenţi se vor prezenta sâmbătă, 15.02.2020, ora 8.30 la C.N.B. „George 
Coşbuc”. 

 
 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
IONEL PUŞCAŞ 

 
 
 
 
Inspector școlar pentru limba germană 

modernă, 
                                                                                      MARIA BUJAN 

 

 


