Olimpiada de Limba Franceză
- Criterii de calificareCalificarea participanților la etapa superioară a unei competiții naționale se face cu respectarea
prevederilor Art.13. din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, OMECTS
nr. 3035/10.01.2012.
Conform Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbi romanice (limba
franceză) aprobat cu Nr. 51711/29.09.2015:
Art.6. (1) La etapele pe şcoală, pe localitate, județeană, criteriile de departajare sunt stabilite de către
Comisiile de organizare și evaluare, conform prevederilor din Metodologia-cadru.
(2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj
minim de 85 de puncte.
Art.7. La etapa naţională, va participa, din fiecare județ, de la fiecare secțiune, câte un elev, pentru fiecare
categorie, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de
regulament.
Art.19. (1) La toate etapele Olimpiadei, candidaţii pot contesta numai punctajul obţinut la proba scrisă și
anume subiectul cuprinzând itemi subiectivi (eseu de imaginație, respectiv eseu structurat).
(2) Rezultatele obținute de concurenți la proba orală nu pot fi contestate.
(3) Contestațiile se desfășoară în două etape: a) Înainte de depunerea contestației, elevul poate
solicita să-și vadă lucrarea - numai subiectul cuprinzând itemi subiectivi (eseu de imaginație, respectiv
eseu structurat). b) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie pentru acest
subiect nu este în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.
Art.20. (1) Pentru lucrările care au primit inițial punctaje cuprinse între 90 – 100, punctajul definitiv este
acela acordat de subcomisia de contestații. (2) Pentru lucrările care au primit inițial alte punctaje decât
cele menționate la articolul 20 (1), punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestații,
dacă între punctajul inițial și punctajul acordat la contestație există o diferență de cel puțin 10 puncte.
Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 10 puncte, punctajul definitiv este cel inițial.
Art.23. (1) La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană
(părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
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