Nr. 5833/14.03.2022

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBI ROMANICE

Etapa sectoarelor municipiului Bucureşti a olimpiadei de limbi romanice se va desfăşura
sâmbătă, 19 martie 2022, începând cu ora 14.00, după cum urmează:
LIMBA FRANCEZĂ
Sectorul 1 – Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu
Sectorul 2 – Colegiul Național Școala Centrală
Sectorul 3 – Colegiul Național Matei Basarab
Sectorul 4 – Colegiul Național Ion Creangă
Sectorul 5 – Școala Gimnazială Principesa Margareta
Sectorul 6 – Colegiul Național Grigore Moisil

LIMBA SPANIOLĂ
Sectoarele 1-6 – Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes

LIMBA ITALIANĂ
Sectorul 1 – Colegiul Național Ion Neculce
Sectorul 3 – Liceul Teoretic Dante Alighieri

LIMBA PORTUGHEZĂ
Sectorul 6 – Liceul Teoretic Eugen Lovinescu

Elevii vor intra în sălile de concurs între orele 13.00 și 13.30, profesorii asistenți se vor
prezenta la centrele de concurs la ora 13.00.

Rezultatele inițiale vor fi afișate cel mai târziu duminică, 20 martie 2022, la centrele de
concurs.
Eventualele contestații se vor depune luni, 21 martie 2022, între orele 9.00 și 16.00, la
centrele de concurs.
Rezultatele după contestații vor fi afișate miercuri, 23 martie 2022, la centrele de concurs.

CRITERII DE CALIFICARE ȘI DE DEPARTAJARE
Criteriile de calificare și departajare sunt prevăzute de Regulamentele specifice de
organizare și desfășurare a Olimpiadei nr. 25877/23.02.2022 (limba franceză), respectiv
25906/23.02.2022 (limba spaniolă, limba italiană, limba portugheză), după cum urmează:
Art.6. (1) La etapele premergătoare etapei județene/a sectoarelor municipiului
București, calificarea elevilor este condiționată de obținerea unui punctaj minim de
85 de puncte (nivel gimnazial), respectiv de 80 de puncte (nivel liceal).
(2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea
unui punctaj minim de 90 de puncte (nivel gimnazial), respectiv de 85 de puncte
(nivel
liceal).
Art.7. (1) La etapa națională a Olimpiadei va participa, din fiecare județ, pentru
fiecare
regim
de
studiu,
câte
un
elev,
primul
în
ierarhia
clasei/regimului
de
studiu
la
care
a
concurat,
cu
respectarea
punctajului
minim
prevăzut
de
prezentul
regulament.
(2) Din municipiul Bucureşti, la etapa naţională a Olimpiadei va participa, din fiecare
sector,
câte
1
elev
/
clasă
/
regim
de
studiu
al
limbii.
(3) În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare, cu modificările și completările ulterioare, în anul școlar 20212022 nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională.
Locurile atribuite pentru participare la etapa națională rămase libere la o clasă/regim
de studiu al limbii nu se distribuie altei/altui clase/regim de studiu al limbii în cadrul
aceluiași județ/sector al municipiului București și nici de la un județ/sector al
municipiului
București
la
altul.
Art.8. La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, pentru elevii care au
obținut medii/punctaje egale care le conferă o potențială calificare la etapa
națională, departajarea se face pe baza unor criterii stabilite de către Comisia
județeană/ a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de
soluționare a contestațiilor, pe care le comunică elevilor, prin afișarea pe site-ul
inspectoratului
școlar
și
la
avizierul
unității/unităților
școlare-gazda/gazdele
olimpiadei, înainte de desfășurarea probei de concurs. În cazul lucrărilor cu punctaje
egale de 100 de puncte, se pot organiza probe de baraj.

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

punctajul total
punctajul obținut la subiectul III
punctajul obținut la subiectul II
punctajul obținut la subiectul I.

Preşedintele comisiei,
Inspector şcolar general adjunct,
Amalia STOENESCU

Inspector școlar pentru limbi moderne,
Clementina Anghel

