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NR.2089/17.03.2023 

 

 

  

CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

CU  ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU  

ROMÂNII DIN DIASPORA, 

 

În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română 

 

  Prin prezenta, vă informăm că, sâmbătă, 25 martie 2023, va avea loc etapa județeană a 

OLIMPIADEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU 

PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA (cls. 

V-X) organizată în conformitate cu Regulamentul specific nr. 26080/13.03.2023 și Metodologia -

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OME 3123/09.02.2022. 

Olimpiada are două secțiuni: 

   A - Limba și literatura română – pentru școlile și secțiile cu predare în limba 

maghiară  

 B - Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile 

altor minorități și pentru românii din diaspora  

 

-La secțiunea A, subiectele vor avea în vedere programele specifice, pentru școlile și secțiile 

cu  predare în limba maghiară.  

-La secțiunea B, subiectele vor avea în vedere programele după care se studiază în școli cu        

predare în limba română, cu respectarea particularităților apartenenței elevilor la o minoritate  

națională recunoscută în România/la minoritatea română din diaspora. 

În acest an școlar,  competiția se desfășoară la Școala Gimnazială Grigore Silași  Beclean, 

după următoarea procedură: 

-Selecția elevilor se va realiza la nivelul fiecărei unități de învățământ care are responsabilitatea 

de a stabili componența lotului pentru etapa județeană, astfel încât să se asigure norma de 

participare, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a asigura reprezentativitatea 

selecției, dat fiind numărul mic de unități de învățământ cu acest specific în județul nostru,  
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norma de participare pentru fiecare școală este de   4 elevi x numărul de clase pe nivel, cu 

suplimentarea numărului de elevi pentru școlile care au obținut anul trecut premii și mențiuni. 

-Listele cu elevii calificați vor fi transmise obligatoriu până vineri, 17 martie 2023, ora 

20.00,  la  adresele de mail- claudia.feldrihan@isjbn.ro, simona_konradi@yahoo.com, 

szaszcarmen@yahoo.com și scoalagrigoresilasi@yahoo.com  în format EXCEL, după modelul 

de mai jos, dar și scanat, lista fiind asumată prin semnătură și  nr. de înregistrare de către 

directorul instituției și cadrele didactice care coordonează elevii. 

 

Nr.crt. Denumirea 

competiției 

Școala Clasa Numele și prenumele 

elevului 

Profesor 

îndrumător 

 

-Proba scrisă va dura 3 ore pentru toate clasele și va începe  la ora 10, accesul elevilor în săli 

realizându-se în intervalul 9-9.30. Elevii se vor legitima cu  carnetul de elev  cu fotografie, vizat 

pentru anul școlar în curs/cartea de identitate. 

   -În ziua competiției, participanții vor fi însoțiți de un cadru didactic care va aduce Acordul/ 

Declarațiile  de prelucrare a datelor acestora. Profesorii însoţitori îşi vor anunţa prezenţa la  

secretariatul comisiei pentru a depune Acordul/Declarațiile de prelucrare a datelor cu caracter 

personal ale elevilor și a semna pe tabelul de prezență pentru a putea primi ulterior  adeverinţele 

care certifică participarea lor în calitate de cadru didactic însoţitor.  

- Elevii se vor legitima cu  carnetul de elev  cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs/cartea de 

identitate. 

-Listele cu repartizarea elevilor pe săli vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Școlii Gimnaziale  

Grigore Silași  Beclean, vineri, 24 martie 2023, după ora 15.00. 

-Rezultatele inițiale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Școlii Gimnaziale  Grigore Silași  Beclean, 

după finalizarea evaluării, în cursul zilei de 25 martie 2023, după ora 19. 

-Calificarea elevilor la faza națională este condiționată de obținerea a minimum 75 de puncte. 

-Structura subiectelor este precizată în Art.11-12 al Regulamentului specific menționat. 

-Eventualele contestații se vor depune la secretariatul instituției, luni, 27.03.2023, între orele 10-

14.30. Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor/coleg 

etc.), în absența elevului în cauză. 
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 -Rezultatele finale se vor afișa la avizierul școlii și pe site-ul acesteia în aceeași zi, după ora 19. 

 

Toate cadrele didactice care au elevi calificați la acestă etapă a olimpiadei vor participa în 

calitate de profesori evaluatori, situațiile excepționale se comunică direct inspectorului de 

specialitate. 

 

Mult succes! 

Inspector școlar pentru limba și literatura română 

Prof. Claudia Feldrihan 
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