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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

 

În atenția  Doamnei/Domnului Director 

                  Responsabilului catedrei de limbi moderne 

                  Profesorilor de limba engleză 

                  Profesorilor de limba franceză 

                  Profesorilor de limba germană 

                  Profesorilor de limba italiană 

                  Profesorilor de limba spaniolă 

 

OLIMPIADA DE LIMBI MODERNE 2018 – 2019 
 

În anul școlar 2018-2019, olimpiadele școlare se vor desfășura în conformitate cu Metodologia-

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților 

cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobată prin OMEN nr. 

4203/30.07.2018.  

Regulamentele specifice de organizare a olimpiadei de limbi moderne nu au apărut încă, dar detaliile de 

mai jos, care se referă la organizarea etapelor pe școală și locală ale olimpiadei, nu vor fi modificate de 

Regulamentele specifice. 

 

Etapele pe școală și locală ale olimpiadei de limbi moderne (clasele VII–XII/XIII) se vor 

desfășura după următorul calendar: 

 

 Etapa pe școală: decembrie 2018 – ianuarie 2019 (în unitățile școlare din județ) – toate 

limbile moderne; 

 

 Etapa locală, în unitățile școlare menționate în tabelele de mai jos: 

 

LIMBA ENGLEZĂ – 16 februarie 2019, ora 9,00:  

*Anexez acestui document Precizările MEN privind organizarea olimpiadei de Limba engleză. 

Nr. 

crt. 

Centrul metodic Unitatea școlară  

organizatoare a etapei locale 

Responsabili etapa locală 

 

 

1 

 

Târgoviște I și II, 

Băleni, Nucet, 

Voinești 

 

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu 

Târgoviște 
scoala6tgv@yahoo.com  

 

Marcu Popescu Mădălina 

Bărboi Luminița 

Brașoveanu Cristina 

Cigăran Costinela 

Păunescu Liliana 

Grigorescu Simona 

2 Pucioasa, Fieni Colegiul Național Nicolae Titulescu 

Pucioasa 

nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

Ianeț Alina 

Oancea Veronica 

Bratu Florentina 

3 Găești, Vișina Colegiul Național Vladimir Streinu 

Găești 

colegiul_national_v_streinu@yahoo.com 

Șchiopu Carmen 

Vulpescu Lorelai 

Nicolae Aurelia 

4 Titu, Răcari, 

Tărtășești 

Liceul Teoretic I.C. Vissarion Titu 

ic_vissarion@yahoo.com 

Pîrvu Daniel 

Popescu Daniela 

5 Moreni  Colegiul Național I.L. Caragiale Moreni 

licaram2000@yahoo.com 

Cismaru Daniela 

Vasilescu Camelia 
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LIMBA FRANCEZĂ – 26 ianuarie 2019, ora 9,00: 

 La etapele premergătoare etapei județene, calificarea elevilor este condiționată de obținerea unui 

punctaj minim de 80 de puncte.  
 Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare respectă prevederile secţiunii 2. Probele de 

evaluare, din Metodologia-cadru. 
 Avand în vedere că, pentru elevii de gimnaziu (cls. a VII-a/a VIII-a), premiile I, II, III sau 

mențiunile obținute la etapa națională a Olimpiadei și validate prin diploma înregistrată MEN sunt 

recunoscute și echivalate cu nota 10 a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă (care 

constă în proba scrisă și proba orală) pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de 

predare a unei limbi moderne de circulație internațională, Regulamentul specific prevede 

introducerea probei orale pentru elevii de gimnaziu la etapa națională a competiției. 

 De asemenea, la itemul II.2 (Structuri lingvistice), de la clasa a XII-a, a fost înlocuită Traducerea 

de text literar cu Transpunerea unui fragment de text (10-15 rânduri) în stil/discurs indirect.  

 

Nr. 

crt. 

Centrul metodic Unitatea școlară  

organizatoare a etapei locale 

Responsabili etapa locală 

1 Târgoviște I, 

Târgoviște II, 

Băleni, Nucet, 

Voinești 

Colegiul Național Constantin Carabella  

Târgoviște  
colegiucarabella@yahoo.com  

Cîrstea Silvia 

Stoica Angelica 

Sultana Eliza 

Ciobanu Roxana 

2 Pucioasa Colegiul Național Nicolae Titulescu 

Pucioasa 

nicolaetitulescu2005@yahoo.com  

Nicolaescu Elena  

Iacob Elena 

 

3 Găești Colegiul Național Vladimir Streinu Găești 

colegiul_national_v_streinu@yahoo.com  

Iordache Aurelia 

Stănculeanu Nela 

4 Titu Liceul Teoretic I.C. Vissarion Titu 

ic_vissarion@yahoo.com  

Gulie Dorin 

Chițu Gabriela  

5 Moreni  Colegiul Național I.L. Caragiale Moreni 

licaram2000@yahoo.com  

Florea Cristina 

Brehui Violeta 

 

 

*** Pentru limbile italiană, spaniolă și germană, având în vedere numărul redus de elevi, nu se 

organizează etapa locală (conform art. 14 din Metodologia-cadru). 

 

În urma desfășurării etapei pe școală, listele cu elevii calificați la etapa locală vor fi trimise 

unității școlare organizatoare din centrul dumneavoastră metodic, în format electronic și în 

format letric semnat și parafat de directorul unității de învățământ, precum și inspectorului de 

limbi moderne (în format electronic la adresa miha_anton@yahoo.com), până cel târziu 1a data 

de 21.01.2019 (limba franceză) și 01.02.2019 (limba engleză) după următoarea structură: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 

Clasa 

Normal/Intensiv/Bilingv 

Școala de 

proveniență 

Punctajul 

obținut la etapa 

pe școală 

Profesor 

îndrumător 
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IMPORTANT: Conform art. 24 din Metodologia-cadru nr. 4203/2018, în funcție de 

numărul elevilor participanți care susțin olimpiada în altă localitate decât cea în care domiciliază, 

aceștia vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementărilor în vigoare. Pe 

toată durata deplasării, cadrul didactic însoțitor își asumă responsabilitatea supravegherii și îndrumării 

corespunzătoare a elevilor și răspunde pentru orice incident apărut și negestionat corespunzător !!! 

 

. 

 

 

Inspector școlar pentru Limbi moderne, 

Prof. Mihaela Anton 

 

 


