Nr. 3578/19.02.2020
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.:
ÎNSCRIEREA ELEVILOR CALIFICAȚI PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 2019-2020

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București 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, 29
februarie 2020, la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”.
Elevii calificaţi în urma etapei locale se vor înscrie pentru etapa județeană/a sectoarelor
municipiului București în conformitate cu prevederile Regulamentului specific M.E.C. nr.
24760/21.01.2020, astfel:
Art. 7. Elevii au dreptul de a participa la etapele la care s-au calificat numai la categoria la care au
participat la prima etapă din anul respectiv.
Art. 20:
(2) Elevii pot fi înscriși de către profesorii lor, care își asumă corectitudinea datelor și înscrierii la
categoria corectă, conform prevederilor prezentului Regulament, prin semnarea Declarației elevului.
(3) Prin semnarea Declarației, părinții își asumă, în numele elevului minor, corectitudinea datelor cu
privire la parcursul elevului în ceea ce privește experiențele de învățare a limbii germane.
(4) În cazul elevilor care nu au profesori îndrumători și nu sunt înscriși de către profesorii de
limba germană de la clasă, corectitudinea declarațiilor elevilor minori este asumată integral de
către părinți.
Art. 21. Înscrierea elevilor pentru etapele județeană și națională se face în mod electronic, pe
formulare puse la dispoziție de președintele executiv al comisiei centrale și la termenele anunțate de
acesta.
Înscrierea elevilor pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București se face în
perioada 19.02.2020 – 21.02.2020, deadline-ul fiind 21.02.2020, ora 23.55, de către profesorul
de la clasă al elevului/profesorul îndrumător/elevul major/părinte, după caz, conform
prevederilor Art. 7, Art. 20. alin. (2), (3), (4) și Art. 21, prin completarea formularului de
înscriere online care poate fi accesat prin link-ul:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0u7yPRcDitzJjooKKpmdP_m9YgAuKruWm
9QwWb8dn8sg3Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Pentru elevii care nu învaţă limba germană în şcoală, calificaţi în urma etapei locale, înscrierea
se va face prin accesarea link-ului și completarea datelor necesare fie de către părinte, fie de către
elev, dacă este major.
Prezentul anunț se va aduce la cunoștința profesorilor de limba germană 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.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
IONEL PUŞCAŞ

Inspector școlar pentru limba germană
modernă,
MARIA BUJAN
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