
Olimpiada de Limbă și literatură română, etapa locală (gimnaziu și liceu) 

02.02.2017 

în cadrul centrelor de evaluare zonale 

- intervalul orar 12-15 - 

 
 

În fişierele ataşate se găsesc informaţiile necesare desfăşurării Olimpiadei de Limbă și literatură 

română, etapa locală, gimnaziu și liceu: 

 

I. Informații generale 
1. CENTRE OLIMPIADA ROMÂNĂ LOCALĂ 2017 

2. Programa orientativa_etapa locala a olimpiadei_2017_GIMNAZIU 

3. Programa orientativa_etapa judeteana a olimpiadei_2017_GIMNAZIU 

4. Programa orientativa_etapa locala_judeteana a olimpiadei_2017_LICEU 

5. Machete înscriere: 

 

a) NUME SCOALA_OLIMPIADA LOCALA_GIMNAZIU_V-VIII_ROMANA 

b) NUME SCOALA_OLIMPIADA LOCALA_GIMNAZIU_V-VIII_MINORITATI 

c) NUME SCOALA_OLIMPIADA LOCALA_LICEU  

 

Notă: Fiecare machetă are două Sheet-uri:  

a) TABEL ELEVI - se completează cu datele elevilor selecţionaţi la etapa pe şcoală; 

b) LEGENDĂ COMPLETARE - un model. 

 

II. Norma de reprezentare 
Numărul maxim al elevilor participanți dintr-o școală a fost stabilit de Consiliul Consultativ în 

felul următor: 

- 2 elevi x nr. de clase pe nivel de școlarizare. De exemplu, dacă în școala dvs. aveți 3 clase de a V-

a, numărul maxim de elevi participanți de la clasa a V-a, din școala dvs., va fi: 2 elevi x 3 clase = 6 

elevi/ clasa a V-a.  

- pentru școlile care au elevi care au obținut premii (I – III) la faza județeană de anul trecut, se va 

suplimenta numărul cu câte 1 elev pe nivel de clasă. Pornind de la exemplul anterior, 2 elevi x 3 

clase + 1 = 7 elevi/clasa a V-a. 

 

Aceste școli sunt: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD 

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD 

COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ" ARAD 

COLEGIUL NAȚIONAL ”ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 

COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA DIMITRIE ȚICHINDEAL” ARAD 

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE GOLDIȘ” ARAD 

LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA 

LICEUL TEHNOLOGIC SĂVÎRȘIN 

LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD (gimnaziu minorități) 

 

Nu se admite suplimentarea numărului de locuri sau înlocuirea unor elevi cu alții, care nu se află pe 

lista trimisă la înscriere. S-a stabilit un număr maxim de elevi care pot participa la olimpiadă, cu 

scopul de a determina o selecție obiectivă, pe criteriul valorii. Este de la sine înțeles că acolo unde 

nu există elevi capabili de performanță la Limba și literatura română, care să dorească să participe 

la olimpiadă, școala nu va trimite numărul maxim de participanți sau nu va trimite deloc.  



Notă! Art. 18. Calificarea elevilor la etapele olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj 

minim de 100 de puncte pentru elevii de la şcoli cu predare în limba română şi de 85 de puncte 

pentru elevii de la şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale. (REGULAMENT SPECIFIC 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ 

ROMÂNĂ – gimnaziu) 

Art. 8 Calificarea elevilor la etapele Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim 

de 100 de puncte, la etapa anterioară. (REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi 

desfăşurarea OLIMPIADEI de limba şi literatura română clasele IX—XII) 

 

III. Înscrierea participanților 

Înscrierea participanților se face la adresa de e-mail a centrului zonal la care unitatea școlară 

este arondată până VINERI, 23 decembrie 2016, orele 12.00, numai în machetele excel atașate. 

Listele trimise ulterior nu se vor lua în considerare. Se folosesc diacritice, majuscule, nu se 

modifică forma machetei și se completează toate coloanele indicate. Fișierul va fi redenumit 

indicând numele școlii. 

 

Unitățile școlare vor trimite prin e-mail și subiectele de la etapa pe școală. 

 

Responsabilitatea selecției elevilor la nivel de școală și înscrierea lor corectă și la termen revine 

șefului catedrei de Limba și literatura română. 

 

IV. Informații referitoare la evaluatori 

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-3 profesori evaluatori (1 evaluator 

pentru un număr de până la 10 elevi înscriși, 2 evaluatori pentru un număr de până la 20 de elevi 

înscriși, 3 evaluatori pentru mai mult de 20 de elevi înscriși). Numele acestora va fi comunicat 

simultan cu lista elevilor înscriși. 

Vă rugăm să timeți cont de următoarele precizări, transmise în cadrul Consfătuirilor județene: 

1. Cadrele didactice vor informa elevii cu privire la regulementele specifice și vor prezenta modele 

de subiecte. 

2. Pregatirea pentru olimpiade se va desfășura după orele de curs. 

3. Profesorii nu-i vor obliga pe elevii să participe la competițiile școlare. 

 

 

 

prof. Andreia-Nicoleta MAXIM,                                                                prof. Laura ORBAN,                                              

inspector școlar                                                                                               inspector școlar 


