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PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI LOCALE A OLIMPIADEI DE 
LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – 2014    

GIMNAZIU  

1. Etapa locală a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română pentru elevii de 
gimnaziu (clasele V-VIII) se desfăşoară vineri, 24 ianuarie 2014, în şcolile din judeţul Buzău.  
Ora recomandată pentru începerea probei scrise este 12,00. 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.  Durata probei scrise este de două ore.  

La nivel judeţean activitatea va fi coordonată în cadrul următoarelor centre metodice:  

 Centrul Buzău I (Responsabil Prof. Rădiţa Gheorghe)  

 Şcoala „Ion Creangă” Buzău 

 Centrul Buzău II  (Responsabil Prof. Mirela Zugravu)      

Şcoala „G.E. Palade” Buzău 

 Centrul Buzău III (Responsabil Prof. Liliana Simionescu Smreciu)  

 Şcoala nr. 11 Buzău 

 Centrul Pătârlagele (Responsabil Prof. Filică Baroian) 

Liceul „Radu Vlădescu”, Pătârlagele   

 Centrul Râmnicu Sărat (Responsabil, Prof. Nicolae Istrătescu),  

Şcoala nr. 1 Râmnicu Sărat  

2. Subiectele pentru etapa locală pot fi descărcate vineri, 24 ianuarie 2014, între orele 8,00-
11,00 de pe site-ul profesorideromana.wordpress.com. Parola pentru deschiderea subiectelor 
va fi transmisă prin email/sms, vineri, 24 ianuarie 2014, între orele 10,30-11,00. În acest sens, 
şcolile care organizează etapa locală a olimpiadei de limba şi literatura română, vor trimite o 
adresă de email validă pe adresa olimpiadaromanabz2014@yahoo.com joi, 23 ianuarie 2014, 



  

până la ora 15,00. Emailul va conţine obligatoriu numele şi prenumele responsabilului 
comisiei metodice de limba şi literatura română din şcoală şi numărul de telefon al acestuia.  

Evaluarea se desfăşoară la nivelul fiecărei comisii metodice de limba şi literatura română din 
şcoală. Punctajul minim de promovare pentru calificarea la etapa judeţeană este 100 de puncte.  

Etapa locală va fi coordonată la nivelul fiecărui cerc metodic judeţean. Buna desfăşurare a 
etapei locale va fi asigurată de responsabilul fiecărui cerc metodic nominalizat mai sus.  

Limita de reprezentare se stabileşte astfel: fiecare şcoală are dreptul la 4 locuri (câte un loc 
pentru fiecare nivel) la care se adaugă în funcţie de rezultatele obţinute la olimpiada judeţeană 
de anul trecut, 4 locuri pentru premiul I, 3 locuri pentru premiul al II-lea, 2 locuri pentru locul 
al III-lea. La fiecare 10 menţiuni obţinute la etapa judeţeană a olimpiadei de limba şi literatura 
română anul trecut, se adaugă câte un loc.  

La nivelul comunelor din judeţul Buzău prin şcoală se înţelege şcoala cu personalitate juridică. 
Aşadar, numărul de locuri este de patru indiferent câte structuri are şcoala respectivă.   

Locurile sunt transferabile de la un nivel de clase la altul (între clasele V-VIII).  

În situaţia în care mai mulţi elevi au aceeaşi medie, se va da o probă de baraj la nivelul unităţii 
de învăţământ de provenienţă. Nu se admite depăşirea numărului de locuri alocat.  

Listele cu elevii calificaţi la etapa judeţeană şi lucrările acestora vor fi aduse de către 
responsabilul fiecărei comisii metodice din şcoală la centrul metodic arondat până vineri, 31 
ianuarie 2014. Aceleaşi liste vor fi trimise electronic (format Word), până la aceeaşi dată, pe 
adresa de email a responsabilului comisiei metodice judeţene de care aparţine şcoala şi pe 
adresa olimpiadaromanabz2014@yahoo.com. Listele vor fi alcătuite conform Anexei 1 şi vor fi 
semnate şi ştampilate de către directorul unităţii de învăţământ şi semnate de responsabilul 
comisiei metodice din şcoală.  

La nivelul fiecărui cerc metodic judeţean se va constitui o comisie care va verifica concordanţa 
dintre listele trimise, algoritmul de reprezentare şi corectitudinea evaluării lucrărilor. La nivelul 
fiecărui cerc metodic judeţean se va elabora lista finală cu elevii calificaţi pentru etapa 
judeţeană. Listele întocmite la nivelul centrului metodic judeţean sunt considerate liste finale 
cu elevii calificaţi pentru etapa judeţeană, după ce vor fi avizate de către inspectorul de 
specialitate. Responsabilii comisiilor metodice din şcolile cu elevi participanţi au obligaţia de a 
verifica la responsabilul comisiei metodice judeţene până cel târziu 11 februarie 2014 dacă 
elevii propuşi să participe au fost validaţi în cadrul comisiei metodice judeţene.   

Atenţie! Este obligatorie respectarea prezentelor precizări pentru calificarea elevilor la etapa 
judeţeană. Eventuala invocare a necunoaşterii acestor precizări nu va fi luată în considerare.  

 

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,                                                                                      Responsabilul comisiei metodice, 

 

 

 


