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PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  

OLIMPIADEI DE LIMBA FRANCEZĂ  2021-2022 

 

 Olimpiada de limba franceză se regăsește în Calendarul competițiilor naționale pe discipline 

școlare la care participă elevi români, în anul 2021-2022, nr. de înregistrare 25810/21.02.2022, 

poziția nr.8. 

 Olimpiada de limba franceză se va desfășura conform prevederilor Metodologiei-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobate prin OM nr. 3035, cu modificările și 

completările ulterioare, inclusiv a celor introduse prin OME nr. 3123/2022, și a Regulamentului 

specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză în anul școlar 2021-

2022, nr. 25877/23.02.2022. 

 Faza județeană a Olimpiadei de limba franceză se va desfasura în format fizic, pe data de 12 

martie 2022, la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret Tulcea. 

 Faza națională a Olimpiadei de limba franceză va avea loc în perioada 18-22.04.2022, la 

Craiova. 

 Calificarea elevilor la faza națională este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 90 de 

puncte (nivel gimnazial), respectiv de 85 de puncte (nivel liceal). 

 In cazul elevilor cu punctaje egale la faza județeană, care le confera o potențială calificare la 

faza națională, departajarea se va realiza pe baza unor criterii stabilite de Comisia județeană de 

organizare, desfășurare și soluționare a contestațiilor. Acestea  vor fi afișate pe site-ul 

Inspectoratului Școlar Tulcea și la avizierul unității școlare gazdă înainte de desfășurarea probei 

de concurs. 

 Proba scrisă începe la ora 9.00 iar timpul de lucru este de 120 de minute ( clasele a VII-a și a 

VIII-a )  la nivel și de 180 de minute (clasele a IX-a –a XII-a) 

 Profesorii evaluatori se vor prezenta la Colegiul Dobrogean „ Spiru Haret ” Tulcea la ora 13.00. 

 Elevi înscriși vor fi prezenți în centrul de examen, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea 

între orele 8.00-8.30. Aceștia vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul 

școlar în curs( pentru elevii care nu au împlinit 14 ani ) sau actul de identitate. 

 Fiecare unitate școlară care înscrie elevi la olimpiada de limba franceză va trimite până marți,,  

8 martie 2022, ora 13.00,  pe adresa  inspectricefletulcea@gmail.com,  un tabel cu datele 

acestora.  
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Nr.crt. Numele și prenumele 

elevului/ei 

Clasa  Școala de 

proveniență  

Numele și prenumele 

profesorului îndrumător 

1     

2     

.......     

 

 Rezultatele elevilor se anonimizează. 

 Contestațiile se depun luni, 14 martie 2022, la sediul Colegiului Dobrogean ”Spiru Haret” 

Tulcea, între orele 8.00-12.00. 

 

 

 

 Inspector pentru limbi moderne , 

Prof. Raiciu Mihaela Florentina 


