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Nr.1129 din 18.02.2020

NOTĂ
cu privire la organizarea Olimpiadei de Limba Franceză
etapa Județeană, anul școlar 2019-2020

Având în vedere prevederile:
Ordinului M.E.C.T.S nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare,
introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, numită în continuare,
Metodologie–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare,
Calendarului Olimpiadelor Naţionale Şcolare 2019-2020, OMEC Nr. 41.848 din
10.12.2019, Anexa nr. 2,
Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de limbi
romanice (limba franceză) clasele VII-XII/XIII, aprobat cu nr.41987 din 12.12.2019.

ORGANIZARE:
Olimpiada de limba franceză, etapa județeană, cuprinde 2 probe:
❏ Proba A (scris) - cls. VII - XII, 29 februarie 2020, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău.
❏ Proba B (oral) - cls. IX - XII, 07 martie 2020, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”
Zalău.
PROBA A (SCRISĂ) a Olimpiadei de limba franceză, etapa județeană, pentru clasele VII-XII
se va desfăşura sâmbătă, 29 Februarie 2020, începând cu ora 09:00 la Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
Elevii calificați pentru această etapă vor fi prezenți în sală la ora 08:30 și au obligația să aibă asupra
lor actul de identitate/carnetul de elev (cu poză) vizat pentru anul școlar 2019-2020.
Profesorii supraveghetori vor fi prezenți la centrul de examen la ora 08.00
Profesorii evaluatori vor fi prezenți: la ora 13.00.
Contestațiile la proba scrisă se depun, după modelul dat, la secretariatul unității unde s-a
susținut proba, Luni, 02 martie 2020, în intervalul orar 12-14.30.
PROBA B (ORALĂ) a Olimpiadei de limba franceză, etapa județeană, pentru clasele IX-XII se
va desfăşura sâmbătă, 07 martie 2020, începând cu ora 09:00 la Colegiul Tehnic „Alesandru
Papiu Ilarian” Zalău.
Elevii calificați pentru această etapă vor fi prezenți în sală la ora 08:30 și au obligația să aibă asupra
lor actul de identitate/carnetul de elev (cu poză) vizat pentru anul școlar 2019-2020.
Profesorii supraveghetori vor fi prezenți la centrul de examen la ora 08.00
Profesorii evaluatori vor fi prezenți: la ora 08.00.
La această probă nu se admit contestații.
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CRITERIILE DE CALIFICARE (cf. Regulamentului nr.41987 din 12.12.2019)
Art. 6.
(3) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj
minim de 85 de puncte.
Art. 7. (1) La etapa națională a Olimpiadei va participa, din fiecare județ, pentru fiecare regim de
studiu al limbii franceze, câte un elev, primul în ierarhia clasei/regimului de studiu al limbii franceze
la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de prezentul regulament.
Art. 22. (1) La toate etapele Olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
(4) La etapa națională a Olimpiadei, în situaţia în care punctajele finale sunt egale, prin decizie
motivată, Comisia Centrală aplică următoarele criterii de departajare, în vederea acordării unui
singur premiu/clasă/regim de studiu al limbii:
punctajul obţinut pentru Subiectul III (clasele a VII-a - a XII-a/a XIII-a) la proba A (proba
scrisă);
punctajul obţinut pentru Subiectul II (clasele a VII-a - a XII-a/a XIII-a) la proba A (proba
scrisă);
punctajul obţinut pentru Subiectul I (clasele a VII-a - a XII-a/a XIII-a) la proba A (proba scrisă);
punctajul obţinut pentru înțelegerea documentului audio la proba B (proba orală) (clasele a VIIa - a XII-a/a XIII-a) ;
punctajul obținut pentru producerea de mesaje orale/interacțiunea orală la proba B (proba orală)
(clasele a VII-a - a XII-a/a XIII-a).
(5) La etapa națională a Olimpiadei, la fiecare clasă, respectiv regim de studiu al limbii, premiile și
mențiunile se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, respectându-se condiția obținerii unui
punctaj de cel puțin 80 de puncte.
Art. 20. (1) La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestației de către altă persoană
(părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
(2) La etapele judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională ale Olimpiadei,
rezultatele obținute de concurenți la proba B nu pot fi contestate.
(3) Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.
Etapa Națională se desfășoară în perioada 07-11 aprilie 2020 la Craiova, jud. Dolj.
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