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Nr. 2214        / 03. III. 2022 

Către, 

         Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița- Năsăud 

         În atenția profesorilor de limba franceză 

 

PRECIZĂRI PRIVIND OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ 

 

    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 franceză : 

 

I. Cadru normativ : 

Olimpiada de limba franceză, în anul școlar 2021-2022, se desfășoară cu 

prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare, aprobată prin 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 franceză, în anul școlar 2021-2022, Nr. 25877/ 

23.02.2022. 

II. Cadru general : 

Olimpiada se adresează  elevilor cu aptitudini deosebite la limba franceză, 

conform standardelor  din cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi ( CECRL ). 
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III. Organizarea Olimpiadei : 

La nivelul județului Bistrița- Năsăud, etapa județeană a Olimpiadei de 

Limba franceză are loc în data de 19 martie, 2022, începând cu ora 10.00, 

la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Bistrița. 

IV. Desfășurarea Olimpiadei : 

Calificarea elevilor la etapa județeană este condiționată de obținerea la 

etapele premergătoare a unui punctaj minim de 85 de puncte, pentru 

gimnaziu, și 80 de puncte, pentru liceu, conform Regulamentului specific .  

La etapa județeană, anul acesta se susține doar probă scrisă ( proba A ), 

cu timp de lucru 120 de minute ( clasele a VII-a și a VIII-a ) și 180 de 

minute ( clasele a IX-a – a XII-a ). 

Responsabilitatea elaborării subiectelor și a baremelor de evaluare și 

notare, precum și modalitatea de organizare a Olimpiadei revin Comisiei 

județene de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor. 

 

V. Înscrierea elevilor : 

Înscrierea elevilor la Olimpiada de limba franceză, etapa județeană, se 

realizează electronic, prin transmiterea unui tabel la școala organizatoare, 

pe adresa  scgenstefan@yahoo.com, care să cuprindă numele și prenumele 

elevului, clasa, profesorul, până luni, 7 martie, 2022. Numărul maxim de 

elevi selectați pentru etapa județeană este 5, pe fiecare clasă, așa cum s-a 

aprobat în cadrul întâlnirii Consiliului Consultativ, din data de 2 martie, 

2022. 

Elevilor nu le este permis să părăsească sala, având asupra lor subiectele de 

la probele de concurs. 
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VI. Evaluarea : 

Probele de Olimpiadă se apreciază cu punctaje de la 0 la 100. 

Profesorii evaluatori marchează greșelile prin sublinierea acestora pe lucrarea 

scrisă. 

Calificarea elevilor la Etapa Națională a Olimpiadei este condiționată de 

obținerea unui punctaj de minimum 90 de puncte ( nivel gimnazial ) și 85 de 

puncte ( nivel liceal ).  

 

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 franceză are loc în 

perioada 18-22 aprilie, 2022, la Craiova. La Etapa Națională a Olimpiadei de 

Franceză participă din fiecare județ, pentru fiecare regim de studiu al limbii 

franceze, câte un elev, primul în ierarhie, cu respectarea punctajului minim 

prevăzut de Regulamentul specific menționat mai sus. 

Elevii participanți la Etapa Națională vor fi însoțiți de câte un profesor pentru 

un grup de 10 elevi. 
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