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MINISTERUL EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

OLIMPIADA de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - LAV 

 CLASELE IX – XII (NIVEL 3 ȘI 4) 

ETAPA JUDEȚEANĂ, 15 februarie 2020 

 

Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița 

 

Etapa județeană a OLIMPIADEI de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – 

LAV – clasele IX-XII, NIVEL 3 ȘI 4 – va avea loc la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” 

Bistrița, în data de 15 februarie 2020. 

 Proba scrisă va începe la ora 10,00. Elevii vor avea acces în sălile de concurs în 

intervalul orar 9,00 – 9,30 și vor avea asupra lor un act de identitate sau carnetul de 

elev (vizat la zi, ștampilat, cu fotografie). 

 Elaborarea lucrării scrise se face numai cu cerneală albastră sau pastă de culoare 

albastră. 

 

 Etapa judeţeană a OLIMPIADEI de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE 

VIAȚĂ – LAV se organizează în conformitate cu:  

 Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a 

Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în Calendarul activităţilor 

educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S NR.3035/ 

10.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 

4203/2018 şi OMEN nr. 3015/2019; 

 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Lectura ca abilitate 

de viață,, clasele IX-XII, Nr.39161 din 16.10.2019 

 

 OLIMPIADA de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - LAV se 

desfășoară pe niveluri:  

 Nivelul 3- clasele a IX-a și a X-a 

 Nivelul 4- clasele a XI-a și a XII-a 

 

 Structura subiectelor se regășește în:  

  Articolul 14 (1) din  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

OLIMPIADEI de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - LAV, 

clasele IX-XII, Nr.39161din 16.10.2019 

 

 Proba scrisă este de trei ore, la toate etapele. 

 

 

 

Criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate   

pentru etapa naţională a OLIMPIADEI de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE 

VIAȚĂ - LAV, clasele IX-XII, conform Regulamentului specific și Metodologiei-cadru: 

 

Calificarea elevilor la etapa națională se realizează prin sistem competițional, având drept unic 

criteriu de calificare ierarhizarea, în ordine descrescătoare a punctajelor finale, cu respectarea 

punctajului minim prevăzut de regulament. În baza O.M.E.C.T.S. Nr.3035/10.01.2012, privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfaşurare a competiţiilor şcolare, conform 
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Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață,, 

clasele IX-XII, Nr.39161din 16.10.2019, 

1. calificarea elevilor la etapă națională este condiţionată de obţinerea a minimum 50 de 

puncte şi se alocă, pentru fiecare judeţ, câte un loc/fiecare nivel de studiu. 

2. În cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabile, 

Comisia de organizare a stabilit aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare, 

conform art. 24. alin. (3) din regulamentul specific: 

- punctajul obţinut la subiectul al treilea;  

- punctajul obţinut la primul subiect.   

 

Observații: Pentru participarea la etapa națională a olimpiadei se atribuie de către Comisia 

națională 23 de locuri suplimentare/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și după 

calificarea participanților pe locurile prevăzute la articolul 7 (alin.1) din regulament.  

 

La etapa județeană, pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în 

clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește 

numărul de locuri suplimentare, atribuite conform alin. 4 (art. 8 din Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - 

LAV, clasele IX-XII, Nr.39161din 16.10.2019, 

 

La etapa județeană, rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a 

contestațiilor din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, 

conform procedurii stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare.  

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul CNLR, luni, 17 februarie 2020, între 

orele 12,00 – 15,00. Rezolvarea contestațiilor se face conform prevederilor art. 40 și ale art. 43 din 

Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.  

   

 

 
Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor  

în cadrul Olimpiadei de lectură - LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - LAV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


