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Nr. 11 din 12.01.2018 

 

 

 

Către toate unitățile de învățământ din județul Dolj 

 

În atenția doamnei/domnului director și a responsabilului  

Comisiei metodice a profesorilor de limba și literatura română 

 

Conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE 

LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” pentru clasele a V-a – a XII-a, nr. 24090/04.01.2018, vă 

transmitem următoarele informații: 

- etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” pentru clasele a 

V-a - a XII-a, va avea loc sâmbătă, 27.01.2018, la Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” 

Craiova, în intervalul orar 10:00-13:00; 

- elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 9:00-9:30, având asupra lor documente 

de identitate (cartea de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs);  

- Olimpiada asigură, prin cele trei secțiuni, abordarea transdisciplinară a comunicării (lingvistice și 

culturale), antrenând elevii într-o competiție bazată pe logică, analogie și conexiuni culturale: 

 - secțiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a - a VI-a; 

 - secțiunea de exercițiu pentru elevii claselor a VII-a - a VIII-a; 

 - secțiunea de performanță pentru elevii claselor a IX-a - a XII-a. 

 

Elevii se pot înscrie la etapa județeană în urma recomandării profesorilor îndrumători, conform 

Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” pentru clasele a V-a – a XII-a, nr. 24090/04.01.2018 – Capitolul III - art. 6, 

alin. (2). 

Tabelele cu elevii înscriși pentru etapa județeană și cu profesorii evaluatori vor fi trimise atât în 

format electronic la adresa de e-mail: spatarupaulcosmin@yahoo.com, cât și prin fax – 0251/426553, 

la Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, cu semnătura directorului unității de învățământ și 

a responsabilului comisiei metodice, până vineri, 19.01.2018, ora 14:00, după modelul: 
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Nr. Numele ~i prenumele Unitatea ~colara Clas a Profesor indrumator Profesor evaluator 
crt. elevului 

Profesorii evaluatori se vor prezenta la :;koala Gimnaziala ,,Gheorghe Bibescu" Craiova, siimbata, 
27.01.2018, la ora 13:30. 

Reznltatele initiale se vor afi~a siimbatii, 27.01.2018, dupa ora 20:00, la avizierul unitatii ~colare 
organizatoare ~i pe Blogul profesorilor de limba ~i literatura romana. 

Eventualele contestatii se vor depune !uni, 29.01.2018, In intervalele orare: 10:00 - 12:00 ~i 
16:30 - 18:30, la secretariatul ~colii Gimnaziale ,,Gheorghe Bibescu" Craiova. 

Reznltatele finale se vor afi~a !uni, 29.01.2018, dupa ora 20:00, la avizierul unitatii ~colare 
organizatoare ~i pe Blogul profesorilor de limba ~i literatura romana. 

Norma de reprezentare pentru etapa naponata, pentru fiecare unitate ~colara, va fi urmatoarea: 
pentru sectiunea de antrenament - clasele a V-a - a VI-a - 1 elev; 
pentru sectiunea de exercitiu - clasele a VII-a - a VIII-a - 1 elev; 
pentru sectiunea de performanta - clasele a IX-a - a XII-a - 2 elevi. 

Inspectori ~colari, ~·-
prof.Alina-Felicia DUMITR 

prof. Daciana-Mihaela DUMIT U ~ 
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