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Către,
Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița- Năsăud
În atenția profesorilor de limba engleză

PRECIZĂRI PRIVIND OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ

Având în vedere Hotărârea Ministerului Educației de a relua Olimpiadele și
Concursurile școlare, începând cu anul școlar curent, facem următoarele Precizări,
privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba engleză :
I. Cadru normativ :
Olimpiada de Limba Engleză, în anul școlar 2021-2022, se desfășoară cu
prevederile Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare,
aprobată de O.M. Nr. 3035/ 2012, cu modificările și completările ulterioare, iar
pentru anul școlar 2021-2022 și cu prevederile O.M.E. Nr. 3123/2022, pentru
modificarea și completarea Anexei 1, și conform Regulamentului specific privind
organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Limba Engleză, în anul școlar 2021-2022,
Nr. 25878/23.02.2022.

II. Cadru general :
Olimpiada se adresează elevilor cu aptitudini deosebite la limba engleză,
conform standardelor din Cadrul European de Referință pentru Limbi ( CECRL ).
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Organizarea Olimpiadei :

La nivelul județului Bistrița- Năsăud, etapa județeană a Olimpiadei de Limba
Engleză are loc în data de 26 martie, începând cu ora 10.00, la Liceul „Logos” din
Bistrița, cu prezență fizică.

IV.

Desfășurarea Olimpiadei :

Responsabilitatea organizării și desfășurării Olimpiadei de Limba Engleză,
etapa județeană, revine Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a
contestațiilor.
Olimpiada la Limba Engleză se desfășoară pe două secțiuni, A ( regim de
predare standard ) și B ( regim de predare intensiv și bilingv ).
Calificarea elevilor la etapa județeană este condiționată de obținerea a cel puțin
90 de puncte la etapa premergătoare.
La etapa județeană, anul acesta, se susține doar probă scrisă, având formatul
descris în Regulamentul specific ( Art. 14 ).
Timpul de lucru este de 2 ore pentru gimnaziu și 3 ore pentru liceu.
Responsabilitatea elaborării subiectelor și a baremelor de evaluare și notare este
a Comisiei județene de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor.

V. Înscrierea elevilor :
Înscrierea elevilor la Olimpiada de Limba engleză, etapa județeană, se
realizează electronic, prin transmiterea unui tabel la școala organizatoare, pe
adresa diana.ilies@logosbistrita.ro, care să cuprindă numele și prenumele
elevului, clasa, secțiunea, profesorul, până miercuri, 9 martie, 2022. Numărul
maxim de elevi selectați pentru etapa județeană este 5, pe fiecare clasă, după cum
s-a stabilit în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei.
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Elevilor nu le este permis să părăsească sala, având asupra lor subiectele de
la probele de concurs.

VI.

Evaluarea.
Proba de Olimpiadă se apreciază cu punctaje de la 0 la 100.

Calificarea elevilor la Etapa Națională este condiționată de obținerea a cel
puțin 95 de puncte la proba scrisă a etapei județene.

Declarații necesare :
1. Declarație pe proprie răspundere a profesorilor că nu au rude în
competiție ;
2. Declarație – acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru
elev major ;
3. Declarație – acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, semnată
de părinți, pentru elevi minori ;
4. Declarație de respectare a normelor în vigoare, privind măsurile de
prevenire și combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 ;
5. Declarație de acord pentru realizarea deplasării și participării la
Olimpiadă.
Toate aceste documente se păstrează la Dosarul de Olimpiadă.
Etapa națională :
Anul acesta, Etapa Națională a Olimpiadei de Limba Engleză are loc în perioada
17- 22 aprilie 2022, la Pitești. Pentru Etapa Națională a Olimpiadei de Limba
Engleză, se califică un elev, primul în ierarhie pentru fiecare nivel, cu respectarea
punctajului minim prevăzut în Regulamentul specific, deja menționat.
Elevii participanți la Etapa Națională vor fi însoțiți de câte un profesor pentru un
grup de 10 elevi.
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