
Etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română se va desfășura sâmbătă,  02.03.2019, în următoarele 

centre: 

- OLLR (secțiunea A) – gimnaziu și liceu - Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești; 

- OLAV (secțiunea B) – liceu - Colegiul Național Zinca Golescu, Pitești; 

- OLAV (secțiunea B) – gimnaziu, clasele a V –a – a VII -a – Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Pitești; 

- OLAV (secțiunea B) – gimnaziu, clasele a VI –a – a VIII -a – Școala Gimnazială Mircea Eliade, Pitești. 

Accesul elevilor este permis în sală până la ora 09.30, pe baza carnetului de elev, vizat pe anul în curs/ CI.  

Proba de desfășoară între orele 10.00 -13.00. 

 
În conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la O.M.E.C.T.S.  

nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin O.M.E.N. nr. 4203/2018 și O.M.E.N. nr. 3015/2019 și 

cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de limba și literatura română, clasele IX-

XII, nr. 24719/16.01.2019, respectiv cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de 

limba și literatura română, clasele V -VIII, nr. 24718/16.01.2019:  

- pentru gimnaziu: la etapa națională va participa, din fiecare județ, câte un elev/ an de studiu/ nivel, pentru fiecare 

secțiune, primul în ierarhia clasei/ nivelului la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament. 

La etapa națională se alocă maximum 23 de locuri suplimentare/ an de studiu (15 locuri pentru secțiunea A și 8 locuri pentru 

secțiunea B), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat la finalizarea etapei 

județene. 

- pentru liceu: la etapa națională se alocă câte un loc/ fiecare an de studiu/ secțiune (secțiunea A, respectiv B), în ordinea 

descrescătoare a punctajelor, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament. 

Le etapa națională se atribuie maximum 23 locuri suplimentare/ an de studiu (13 locuri pentru secțiunea A și 10 locuri pentru  

secțiunea B), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei 

județene. 

 

La etapa județeană, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe primul loc, se aplică următoarele criterii de departajare: 

OLLR – clasele V – VI: punctajul obținut la subiectele IV, III, II; 

OLLR – clasele VII – VIII: punctajul obținut la subiectele I, II; 

OLLR – clasele IX – XII: punctajul obținut la subiectele III, II; 

OLAV – clasele V – XII: punctajul obținut la subiectele III, II. 

 

Premierea: Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

Se acordă, pentru fiecare an de studiu/secţiune 3 premii, un premiu I, un premiu II şi un premiu III, şi un număr de 

menţiuni reprezentând maximum 15% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în 

cazul unui număr fracţionar (în cazul egalității de punctaj pentru premiile II, III și mențiuni, nu se aplică criterii de departajare). 

 
În vederea realizării clasamentului național pentru fiecare an de studiu/ secțiune, Comisia județeană va transmite la 

Ministerul Educației Naționale, în atenția inspectorului general responsabil pentru aria curriculară Limbă și 

comunicare, clasamentul elevilor care au obținut punctaje ce le permit calificarea pe locurile suplimentare (85 de 

puncte gimnaziu/ 90 de puncte liceu), în ordine descrescătoare, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data 

încheierii etapei județene. 

Lista elevilor calificați la etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română pe locurile din oficiu și pe locurile 

suplimentare va fi postată pe site-ul Colegiului Național Iași (gimnaziu), respectiv al Colegiului Ion Kalinderu – 

Bușteni (liceu). 

 

Informații referitoate la desfășurarea etapei județene se vor regăsi pe site-urile unităților școlare organizatoare: 

ct.nenitescu.ro (OLAV) 

cnodobescu.ro (OLLR) 
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