
Olimpiada de Limba Engleză - 2019 

- Criterii de calificare clasele VII - XII 
 

Calificarea 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 cu modificările și completările ulterioare. 

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleză clasele VII-XII, 

aprobat cu nr.24715 din 16.01.2019. 

Art. 6 (1) La nivel gimnazial, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va face obiectiv, 
pe clase, cu respectarea prevederilor din Metodologia  cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 
școlare și ale prezentului regulament. La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant 
poate cumula maximum 100 puncte. La primele două etape – pe școală și pe localitate, calificarea  la etapa  
superioară se face prin acumularea a minimum 85 de puncte (la etapa pe școală) și respectiv 90 de puncte 
(la etapa locală), la proba scrisă a fiecărei etape. La etapa națională se califică se califică elevii care au 
obținut cel puțin 95 de puncte la etapa județeană. 
                 (2) La nivel liceal, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă sau secțiune, se va face 
obiectiv, pe clase/ regim de predare, cu respectarea prevederilor din Metodologia  cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare și ale prezentului regulament specific. La oricare etapă a olimpiadei 
de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte. La primele două etape – pe 
școală și pe localitate, calificarea  la etapa  superioară se face prin acumularea a minimum 85 de puncte (la 
etapa pe școală) și respectiv 90 de puncte (la etapa locală), la proba scrisă a fiecărei etape. La etapa 
județeană se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 
puncte la proba scrisă.  La etapa națională a olimpiadei de limbă engleză se pot califica participanții la 
etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de 
minimum 90 de puncte, în limita locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două 
secțiuni. 
 

Art. 7 (1) La etapele pe școală/ locală/ județeană, în cazul egalității de puncte între candidații aflați 

pe  ultimul loc/ ultimele locuri calificabile, comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor 

va afișa, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea fiecărei probe, criteriile specifice de departajare, după 

cm urmează: 

 Pentru clasele a VII-a și a VIII-a: 

- Punctajul de la proba scrisă (Use of English); 

- Punctajul aferent elaborării povestirii; 

 Pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a: 

- Punctajul de la proba scrisă (Use of English); 

- Punctajul de la proba integrată - eseu; 

- Punctajul de la proba de speaking. 

(3) 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). 

Art.  8 (1) La etapa naţională a olimpiadei  de limbă engleză  se alocă, conform Metodologiei-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar, pentru fiecare județ, 

câte un loc/fiecare an de studiu pentru fiecare secțiune. Vor fi selecționați participanții la etapa județeană, 

în ordine descrescătoare a punctajelor finale, cu respectarea punctajului minim prevăzut de precizările 

prezentului regulament. 



Art. 24 (1) Rezultatele obținute de concurenți la proba scrisă de la toate etapele olimpiadei  pot fi 
contestate.  
                 (2) La proba orală (speaking) nu se admit contestații. 
 Art. 25 (1) Elevii participanţi pot contesta  numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise. 
               (2) Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală. 

Art. 26 Termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 72 ore de la încheierea  depunerii 

contestaţiilor.  
 

PREMIEREA 
 

Atât la ciclul gimnazial cât și la ciclul liceal, la toate etapele Olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea 

premierii se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.   

Pentru fiecare clasă/ secțiune, se acordă câte 3 premii (de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu 

III) şi menţiuni (cel mult 15% din numărul participanţilor). 

La fiecare clasă, premiile și mențiunile se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția 

obținerii unui punctaj de cel puțin 80.00 p. 

 

 

Comisia de organizare a olimpiadei de limba engleză 


