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- MINISTERUL 
- EDUCAŢIEI 

CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL DOLJ 

Doamnei/domnului director 

Cadrelor didactice care predau disciplina limba engleză 

Referitor la: Etapa locală a Olimpiadei naţionale de limba engleză 2023, clasele VII - XII

Vă informăm că, în conformitate cu Ordinul pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de 

organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare publicat 

în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 150/15.11.2022; Regulamentul privind organizarea 

şi desfăşurarea olimpiadei naţionale de limba engleză, clasele VII - XII, Nr. 4OLIF/31.0l.2023, 

Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, nr. 24347/19.01.2023 şi hotărârea Consiliului Consultativ al 

disciplinei, etapa locală a Olimpiadei naţionale de limba engleză se va desfăşura cu prezenţă fizică 

şi subiecte unice în data de 18.02.2023, începând cu ora 9:00, în instituţiile de învăţământ/centre 

de examen care au elevi calificaţi la etapa locală, elevi care să fi obţinut minimum 85 de puncte la 

etapa pe şcoală. Accesul elevilor va fi permis în săli în intervalul 8:00 - 8:30. 

Subiectele pentru Olimpiada naţională de limba engleză, etapa locală, sunt unice la nivel judeţean 

şi vor fi parolate. Subiectele şi parola de acces vor fi transmise responsabilului desemnat de către unitatea 

de învăţământ. Din momentul deparolării subiectelor, unităţile de învăţământ/centre de examen care au 

elevi calificaţi răspund direct de securitatea acestora şi de multiplicarea lor, conform necesarului 

corespunzător elevilor calificaţi la faza locală. 

La niciuna dintre etapele olimpiadei de limba engleză, elevilor participanţi nu le este permis să 

părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs. Baremele vor fi primite la finalul 

probei şi vor fi afişate. 

În vederea organizării şi desfăşurării etapei locale a Olimpiadei naţionale de limba engleză, vă rugăm să 

transmiteţi, însoţite de adresă de înaintare către I.S.J Dolj, până la data de 16.02.2023, la adresa de email 






