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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 
În atenţia doamnei/domnului director şi a profesorilor de limbi clasice 

i\Jli\'l.STI:RUL 
EDUCAŢ!l:J 

Conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI 
Naţionale DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE ŞI LATINĂ (clasele a VII- a şi IX
XII), nr. 25356/15.02.2023, vă transmitem următoarele informaţii: 

etapa judeţeană a OLIMPIADEI NAŢIONALE DE LIMBI CLASICE: GREACĂ 
VECHE ŞI LATINĂ pentru clasele a VII-a şi IX-XII va avea loc duminică, 05.03.2023, 
la Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova, începând cu ora 10.00; 
elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 09:00-09:30, având asupra lor 
documente de identitate ( cartea de identitate sau carnetul de elev vizat pentru anul în 
curs); 
se interzice elevilor să pătrundă în sală cu: manuale, cărţi, notiţe, însemnări etc., care ar 
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum şi cu telefoane mobile 
şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. 
Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 15.00 la Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" 

Craiova. 
Eventualele contestaţii se depun la secretariatul centrului de concurs, luni, 06.03.2023 în 

intervalul 10.00-12.00. Nu se admite depunerea contestaţiei de către o altă persoană (părinte, 
profesor însoţitor, coleg etc.), în absenţa elevului în cauză. 

La etapa naţională a Olimpiadei participă câte un elev/an de studiu/secţiune, primul în 
ierarhia clasei la care a concurat, respectând punctajul de minimum 70 de puncte la secţiunea 
limba greacă veche, respectiv 80 de puncte la secţiunea limba latină. 

În situaţia de eventuală egalitate de punctaj la etapa judeţeană, pentru locul I, se pot 
atribui locuri la etapa naţională pentru toţi câştigătorii locului I ex aequo doar dacă numărul 
total de concurenţi care compun lotul judeţului la etapa naţională nu depăşeşte numărul 
maxim de locuri atribuit judeţului, în urma aplicării prevederilor art. 6, alin. (1) din 
Regulament; în caz contrar, în vederea departajării lucrărilor aflate la egalitate pentru locul I, 
se aplică criteriile specifice stabilite de Comisia judeţeană. 

Pentru departajarea candidaţilor care obţin punctaje egale, conferindu-le o potenţială 
calificare la etapa superioară, se aplică următoarele criterii, în ordinea de mai jos: 
- punctajul obţinut la Subiectul I de la proba scrisă;
- punctajul obţinut la Subiectul al Ii-lea de la proba scrisă.

lµspector Şcolar General, 

1P'o�dr'.1� Alexandru 

. :;1.7 
-y
--

Inspector Şcolar General Adjunct, 
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