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PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBI ROMANICE 

 

Etapa sectoarelor municipiului Bucureşti a olimpiadei de limbi romanice se va desfăşura 
sâmbătă, 29 februarie 2020, începând cu ora 9.00 – proba scrisă (clasele VII-XII), respectiv 
sâmbătă, 7 martie 2020, începând cu ora 9.00 – proba orală (clasele IX-XII), după cum urmează: 

LIMBA FRANCEZĂ 

Sectorul 1 – Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu 

Sectorul 2 – Școala Centrală  

Sectorul 3 – Liceul Teoretic Decebal  

Sectorul 4 – Colegiul Național Ion Creangă 

Sectorul 5 – Școala Gimnazială Principesa Margareta  

Sectorul 6 – Colegiul Național Grigore Moisil  

 

LIMBA SPANIOLĂ 

Sectorul 1 – Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes  

Sectorul 2 – Colegiul Național Iulia Hasdeu  

Sectorul 3 – Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca  

 

LIMBA ITALIANĂ 

Sectorul 1 – Colegiul Național Ion Neculce  

Sectorul 3 – Liceul Teoretic Dante Alighieri  

 

LIMBA PORTUGHEZĂ 

Sectorul 6 – Liceul Teoretic Eugen Lovinescu  

 

 



 

Pentru proba scrisă, elevii vor intra în sălile de concurs între orele 8.00 și 8.30, profesorii 
asistenți se vor prezenta la centrele de concurs la ora 8.00, iar profesorii evaluatori la ora 13.00. 
Programarea pentru proba orală va fi afișată la sediul fiecărui centru  de concurs. 

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate sâmbătă, 29 februarie 2020, la centrele de 
concurs. 

Eventualele contestații se vor depune luni, 2 martie 2020, între orele 9.00 și 16.00, la 
centrele de concurs. 

Rezultatele după contestații pentru proba scrisă vor fi afișate joi, 5 martie 2020, la centrele 
de concurs. 

Rezultatele finale, după proba orală, vor fi afișate sâmbătă, 7 martie 2020, la centrele de 
concurs. 

 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI DE DEPARTAJARE 

În conformitate cu prevederile art.6 al OMEN nr. 3015/08.01.2019, pentru etapa națională 
a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/regim de studiu fiecărui sector al 
municipiului București. 

În conformitate cu prevederile art. 8 (1) al Regulamentului specific privind organizarea și 
defășurarea Olimpiadei de limbi romanice – limba franceză, nr. 41987/12.12.2019, la etapa 
națională a Olimpiadei, atribuirea numărului de locuri suplimentare acordate unui judeţ/ 
municipiului București se face conform prevederilor din Metodologia-cadru, maximum 23 locuri 
suplimentare/clasă (13 locuri pentru categoria regim de studiu normal și 10 locuri pentru categoria 
regim de studiu intensiv/bilingv), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform 
clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului 
București şi calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 7 și 8 din regulament.  

Pentru olimpiadele la care etapa județeană/a sectoarelor municipiului București nu se 
organizează în toate județele și sectoarele municipiului București, la etapa națională se vor califica 
câștigătorii etapei județene din fiecare județ/sector al municipiului București în care s-au organizat 
olimpiade și se va atribui un număr de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor 
municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la alin. (3), până la un 
număr maxim de locuri suplimentare calculate cu formula: 13 x numărul de județe și sectoare al 
municipiului București în care se organizează olimpiada/47, valoare rotunjită superior. În cazul în 
care olimpiada se organizează în mai puțin de 4 județe și sectoare ale municipiului București, la 
etapa națională se atribuie un număr de locuri suplimentare, astfel încât numărul total de 
participanți la etapa națională să fie 6. 

Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le 
conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face departajare, chiar dacă se 
depășește numărul de locuri suplimentare atribuite. 



 

Pentru stabilirea ierarhiei la nivelul fiecărui sector, se vor aplica următoarele criterii: 

- punctajul total 
- punctajul obținut la subiectul III (clasele VII –XII) la proba A (proba scrisă) 
- punctajul obținut la subiectul II (clasele VII – XII) la proba A (proba scrisă) 
- punctajul obținut la subiectul I (clasele VII – XII) la proba A (proba scrisă) 
- punctajul obținut la înțelegerea documentului audio la proba B (proba orală) (clasele 

IX – XII) 
- punctajul obținut la producerea de mesaje orale / interacțiune orală la proba B (proba 

orală) (clasele IX XII). 

 

Preşedintele comisiei, 

Inspector şcolar general adjunct, 

 Liliana-Maria TODERIUC-FEDORCA 

 

 

 

Inspector școlar pentru limbi moderne, 

Clementina Anghel 


