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PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI LOCALE A OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ 
ROMÂNĂ – 2016    

Etapa locală a olimpiadei de limbă şi literatură română pentru elevii de gimnaziu (clasele V-VIII) și liceu se 
va desfășura în data de 17 decembrie 2016, ora 10:00.  

 Până în data de 12 decembrie 2016 se va organiza și desfășura etapa pe școală a olimpiadei de limbă și 
literatură română. Responsabilul comisiei  metodice din fiecare şcoală va coordona desfăşurarea etapei pe școală. 
Subiectele vor fi elaborate în cadrul comisiei metodice a profesorilor de limba română din fiecare unitate școlară.  

Etapa locală a olimpiadei de limba și literatura română se va organiza și desfășura în cadrul centrelor 
metodice, iar elevii se vor prezenta în următoarele unități școlare din județul Buzău:  

 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. Simona Ilie),  
Şcoala nr. 1 Râmnicu-Sărat  

 Centrul metodic – Licee (Responsabil cerc pedagogic: prof. Iulia Lazăr) 
               Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău   

 
Pentru etapa pe școală evaluarea se va desfășura la nivelul fiecărei comisii metodice de limba şi literatura 

română din unitățile școlare.  

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.  

Profesorii de limba și literatura română care au elevi calificați, vor participa, ca evaluatori, la etapa locală. 
 
Listele cu elevii calificaţi pentru etapa locală şi lucrările acestora vor fi aduse de către responsabilul fiecărei 

comisii metodice din şcoală la centrul metodic arondat până joi, 15 decembrie 2016, ora 13:00.  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. 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 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 
locală, 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 în data de 16 decembrie 
2016, dacă elevii calificați pentru etapa locală au fost validaţi în cadrul comisiei metodice judeţene.   

                                                                 
                                                                       Inspector școlar, 

Prof. dr. Emilia-Elena Bodea 
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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, 

 

 

 

 


