ANUNŢ
Criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională a Olimpiadei de
limba engleză, clasele VII-XII
În baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfaşurare a competiţiilor şcolare în învățământul
preuniversitar aprobate prin OMECTS nr.3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare,
introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, conform Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII, nr. 24715/ 16.01.2019, s-au stabilit
următoarele:
 Calificarea elevilor la etapa națională este condiţionată de obţinerea la etapa județeană a unui punctaj de
cel puțin 95 de puncte la gimnaziu, respectiv 90 de puncte la liceu.
 La etapa națională se alocă, pentru fiecare judeţ, câte un loc/fiecare an de studiu pentru fiecare
secțiune, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
 La nivel gimnazial, la etapa națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 de locuri suplimentare/an de
studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după
finalizarea etapei județene.
 La nivel liceal, la etapa națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 de locuri suplimentare/an de
studiu (13 locuri pentru Secțiunea A și 10 locuri pentru Secțiunea B), în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene.
 În cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, se vor
respecta următoarele criterii de departajare pentru ambele secțiuni, în ordinea de mai jos:
 Pentru clasele VII – VIII
o Punctajul de la proba scrisă (Use of English);
o Punctajul aferent povestirii.
 Pentru clasele IX – XII
o Punctajul de la proba scrisă (Use of English);
o Punctajul de la proba integrată – eseu;
o Punctajul de la proba de speaking.
 La etapa județeană, pentru elevii care au obținut medii/ punctaje egale și ocupă poziții în clasamentul
realizat la nivel național care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se
depășește numărul de locuri suplimentare atribuite.
 Probele susținute de concurenți în cadrul Olimpiadei de limba engleză, etapa județeană, sunt probe
obligatorii, individuale.
 La proba orală (susținută la etapa județeană doar de către elevii de liceu) vor participa elevii care obțin cel
puțin 95 puncte la proba scrisă.
 Punctajul final este calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă a olimpiadei.
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