Nr. 2188/11.03.2019

ANUNŢ
Criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională a Olimpiadei de
limbi romanice - franceză, spaniolă, italiană clasele VII-XII/XIII


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
specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice, nr. 24714/ 16.01.2019, art. 6,
alin (3) și art. 7 din capitolul II, calificarea elevilor la etapa națională este condiţionată de obţinerea unui
punctaj minim de 85 de puncte şi va participa, din fiecare judeţ, de la fiecare secțiune, câte un elev,
primul în ierarhia clasei/ regimului de studiu, cu respectarea punctajului minim prevăzut în regulament.



Pentru limba franceză, la etapa națională a Olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri suplimentare/ clasă
(13 locuri pentru categoria regim de studiu normal și 10 locuri pentru categoria regim de studiu intensiv/
bilingv), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după
finalizarea etapei județene.



Pentru limbile spaniolă și italiană, la etapa națională a Olimpiadei se atribuie un număr de locuri
suplimentare/ clasă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național
realizat după finalizarea etapei județene, până la un număr maxim de participanți determinat cu formula:
13x (numărul de județe și sectoare ale municipiului București în care se organizează olimpiada)/47,
valoare rotunjită superior.



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 pe locurile suplimentare, nu se face
departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite.



Probele susținute de concurenți în cadrul Olimpiadei sunt probe individuale, obligatorii atât pentru limba
franceză, cât și pentru celelalte limbi romanice:



Proba A (proba scrisă) – în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit și
producerea de mesaje scrise.



Proba B (proba orală) – susținută numai de elevii claselor a IX-a - a XII-a (la etapa județeană) și de către
toți elevii la etapa națională, în cadrul căreia se evaluează competențele de receptare, de producere de
mesaje orale și de interacțiune orală.



La toate etapele Olimpiadei, evaluarea se face cu respectarea baremului de evaluare; rezultatele probelor
se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100.
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