
ÎN ATENȚIA ELEVILOR PARTICIPANȚI 

LA ETAPA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ 2022 

 

CRITERII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ 

-CLASELE VII-VIII- 

 

1. Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Regulamentul M.E. nr. 
25878/23.02.2022 privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale 
de limba engleză în anul școlar 2021-2022, clasele VII-XII, la ETAPA 
NAŢIONALĂ se califică elevii care au obţinut cel puţin 95 de puncte la proba 
scrisă din cadrul ETAPEI JUDEȚENE/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI, în limita locurilor alocate județului/sectorului respectiv 
pentru fiecare clasă. 
 

 

2. Conform prevederilor art. 7, alin. (1) din Regulamentul M.E. nr. 
25878/23.02.2022, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe 
ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare, 
evaluare și soluționare a contestațiilor va aplica criteriile specifice de 
departajare, după cum urmează: 

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul aferent elaborării povestirii; 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension. 
 

3. În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate 
face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de 
departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea povestirii, în 
următoarea ordine: 

a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) register and style/effect on the target reader. 
 



4. 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).  

5. Fiecărui sector îi este alocat 1 loc/clasă. După încheierea probei scrise și a 
eventualei probe de baraj, vor fi selecționați elevii participanți la etapa pe 
sector, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale. Pentru fiecare sector se 
vor califica 2 elevi, cu respectarea condiției de medie: 

: 

• elevul de pe primul loc la clasa a VII-a 
• elevul de pe primul loc la clasa a VIII-a 

 
 


