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Nr. 665 / 4 02 2013 

 
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI LOCALE  

A OLIMPIADEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – 2013     

LICEU 
 
1. Etapa locală a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română pentru elevii de 
liceu (clasele IX-XII)  se desfăşoară vineri, 8 februarie 2013, în fiecare liceu din judeţul 
Buzău, începând cu ora 13,00. Directorul unităţii de învăţământ poate decide decalarea 
orei în funcţie de programul şcolii sau condiţiile specifice fiecărei şcoli. Responsabilul 
comisiei  metodice din fiecare şcoală va coordona desfăşurarea etapei locale.   

2.  Subiectele pentru etapa locală pot fi descărcate vineri, 8 februarie 2013, între orele 
8,00-11,00 de pe site-ul profesorideromana.wordpress.com. Parola pentru deschiderea 
subiectelor va fi trimisă prin email, vineri, 8 februarie 2013, între orele 8,00-9,00. În acest 
sens, şcolile care organizează etapa locală a olimpiadei de limba şi literatura română, vor 
trimite o adresă de email validă pe adresa olimpiadaromanabz@yahoo.com joi, 7 
februarie 2013, până la ora 20,00. Emailul va conţine obligatoriu numele şi prenumele 
responsabilului comisiei metodice de limba şi literatura română şi numărul de telefon.  

3. Algoritmul de reprezentare pentru etapa judeţeană este următorul: fiecare liceu are 
dreptul la 4 locuri (câte unul pentru fiecare clasă). La acestea se adaugă un număr de locuri 
egal cu numărul de punctaje peste 85 obţinute anul trecut de elevii şcolii respective la etapa 
judeţeană a olimpiadei. La acestea se adaugă câte 2 locuri pentru fiecare elev calificat anul 
trecut la naţională şi câte un loc pentru cei care au fost pe locul 2 şi 3 la etapa judeţeană. La 
acestea se adaugă câte un loc pentru fiecare menţiune naţională şi 2 locuri pentru fiecare 
premiu naţional sau internaţional. Numărul de locuri, calculat pe baza algoritmului este 
următorul:  

 C.N. "B.P. Hasdeu" 45 de locuri    

C.N. "Mihai Eminescu" 19  locuri  

C.N. "Alexandru Vlahuţă" Râmnicu Sărat  12 locuri  

Liceul Pedagogic “Spiru Haret”  7 locuri  

Liceul de Artă “Margareta Sterian” 5 locuri   

Liceul “Ştefan cel Mare” Râmnicu Sărat  5 locuri   



GŞT Nehoiu   9 locuri 

L. T. „Al. Marghiloman”  6 locuri 

Restul liceelor au alocate câte patru locuri. 

4. Media minimă de promovare pentru calificarea la etapa judeţeană este de 105 puncte. În 
situaţia în care mai mulţi elevi au aceeaşi medie, se va da o probă de baraj la nivelul unităţii 
de învăţământ de provenienţă. Locurile sunt transferabile de la un nivel de clase la altul 
(între clasele IX-XII). 

5. Listele cu elevii calificaţi şi lucrările acestora vor fi aduse de responsabilul comisiei 
metodice din fiecare liceu până cel târziu vineri, 15 februarie 2013, la secretariatul 
Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu”. Listele vor fi alcătuite conform Anexei 1 şi vor fi 
semnate şi ştampilate de către directorul unităţii de învăţământ şi de responsabilul 
comisiei metodice din şcoală.  

Listele cu elevii calificaţi vor fi transmise până la aceeaşi dată şi în format word pe 
adreselesecretariathasdeu@yahoo.com,iulialazar2005@yahoo.com, 

               olimpiadaromanabz@yahoo.com 

 

 

Inspector şcolar de specialitate, 

Prof. dr. Dan Pătraşcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1  

 

Unitatea de învăţământ___________________________ 

 

Tabel nominal cuprinzând elevii calificaţi pentru faza judeţeană  

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea şcolară Profesorul clasei 

     

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                                      Şef de catedră, 

 

 

 

 

 

 


