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Dragi colege/colegi, 
 
 

Mâine, 14.03.2023, va avea loc ETAPA LOCALĂ a Olimpiadei naționale „Lectura ca 
abilitate de viață”, clasele V-XII.  

 Toate etapele acestei Olimpiade se desfășoară conform Regulamentului specific și Procedurii operaționale – PO_ISGA_IC_LC_LR_01, pe care am trimis-o pe adresele electronice ale dumneavoastră și ale școlilor. 
La etapa locală participă elevii selectați/calificați de la etapa pe școală a Olimpiadei 

naționale „Lectura ca abilitate de viață”, an școlar 2022-2023. Subiectele pentru etapa locală sunt unice, fiind elaborate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brașov. Subiectele vor fi transmise mâine dimineață, în timp util, în format 
electronic, pe adresa/adresele de e-mail a/ale unităţii de învăţământ și/sau ale 
profesorilor de limba și literatura română, înregistrate în formularul google pe care vi       
l-am trimis.  Până la ora 09:45, comisia de organizare din fiecare unitate de învăţământ va descărca, va verifica și va multiplica subiectele pentru fiecare nivel la care există participanți. Întreaga responsabilitate a respectării confidențialității subiectelor de concurs și a desfășurării corecte a etapei locale revine tuturor profesorilor implicați în organizare. Potrivit art. 66 din    
Metodologia-cadru, profesorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea competiţiei care manifestă o atitudine necorespunzătoare în relaţia cu elevii/colegii sau care, prin diferite acţiuni, favorizează vicierea corectitudinii evaluării vor fi excluşi pe termen nelimitat de la participarea la toate competiţiile şcolare. 
              Proba scrisă durează 3 ore și va începe la 10:00. 

Elevii se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul școlar în curs sau actul de identitate. Elevilor participanți nu le este permis să părăsească sala având asupra lor subiectele de la proba scrisă. Lucrările elaborate de elevi se secretizează de către asistenți, se ştampilează şi se semnează de către directorul unității de învățământ.  Baremele de evaluare şi de notare se vor transmite electronic, pe aceleași adrese de          
e-mail unde au fost transmise subiectele, după finalizarea probei scrise. Baremele de evaluare 
şi de notare se vor afişa la avizierul unităţii de învăţământ după finalizarea probei scrise. 
              La etapa locală, criteriile specifice de departajare în situația punctajelor egale între candidații aflați pe ultimul loc calificabil sunt următoarele, fiind afișate la avizierele unităților 
școlare înainte de desfășurarea probei scrise: 

- Punctajul obținut la subiectul al treilea; 
- Punctajul obținut la primul subiect. 

 
 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/preuniversitar_root/olimpiade_concursuri_2023/regulamente/Regulament_specific_OLAV_2023.pdf
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EVALUAREA ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR: 
 1. Lucrările candidaților sunt apreciate cu punctaje cuprinse între 0 și 60 de puncte, astfel proba scrisă are un punctaj maxim de 60 de puncte.  2. Profesorii evaluatori vor marca greșelile prin sublinierea acestora. 3. Evaluarea lucrărilor se realizează conform precizărilor art. 21 din Regulamentul specific al 
Olimpiadei și prevederilor din secțiunea 2, Desfășurarea probelor de evaluare din       
Metodologia-cadru. 
4. Rezultatele inițiale obținute de elevi la etapa locală a olimpiadei se vor afișa la avizierul 
unității de învățământ și/sau pe site-ul unității școlare, în termen de maximum 3 (trei) 
zile de la data susținerii probei scrise, în ordine alfabetică, pe niveluri. 
5. Profesorii care au participanți la etapa locală sunt responsabili de comunicarea 
rezultatelor propriilor elevi. 
 
DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:  
 

La proba scrisă, eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere scrisă, la 
secretariatul unităţii de învăţământ, în ziua în care sunt afișate rezultatele inițiale, în 
intervalul orar stabilit de către comisia de organizare și afișat la avizier și pe site-ul 
unității școlare. La depunerea contestaţiilor, candidaţii, prin părinţii/tutorii/reprezentanţii legal instituiţi ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrărilor. Vizualizarea se va realiza în prezenţa unuia dintre membrii comisiei de organizare și evaluare. Pentru rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 21, alin (2) din Regulamentul specific al olimpiadei.  

Contestațiile elevilor, înregistrate la secretariatul unității de învățământ, vor fi 
înaintate împreună cu lucrările resecretizate, într-un plic sigilat și asumat prin semnătură 
de președintele comisiei de organizare și evaluare de la nivelul unității școlare, la 
Inspectoratul Școlar Județean Brașov, pentru recorectare, fiind însoțite de un            
proces-verbal de predare-primire (anexă la PO). Recorectarea lucrărilor va fi realizată de 
comisia de contestații, numită prin decizia inspectorului școlar general.   La finalizarea reevaluării lucrărilor, rezultatele finale, în urma contestațiilor, vor fi înaintate unității școlare de la care acestea provin, pe baza unui proces-verbal de               
predare-primire, într-un plic sigilat și semnat de președintele Comisiei de contestații. 
Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul și pe site-ul unității de învățământ. Punctajul 
obținut de candidat după recorectarea lucrării rămâne definitiv.  

 
 
CRITERII DE CALIFICARE/NORMA DE REPREZENTARE PENTRU ETAPA JUDEȚEANĂ: 
 
 La etapa județeană a Olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață” – clasele V-XII participă elevii calificați de la etapa locală, care au obținut minimum 50 de puncte și care se 
încadrează în norma de reprezentare stabilită de comisia județeană: 3 elevi/nivel; primii 3 
elevi în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la etapa locală/nivel. 
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SITUAȚIE – ÎNSCRIERE UNITĂȚI ȘCOLARE, ETAPA LOCALĂ – OLAV 2023, BRAȘOV (conform 
datelor înregistrate în formularul google): 

Denumirea unității școlare 
Numărul total de elevi înscriși la etapa locală/unitate școlară ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 ,,NICOLAE ORGHIDAN", BRAȘOV 39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13, BRAȘOV 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15, BRAȘOV 10 COLEGIUL NAȚIONAL „DR. IOAN MEȘOTĂ”, BRAȘOV 64 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ,,IACOB MUREȘIANU", BRAȘOV 43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 „ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF”, BRAȘOV 39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, BRAȘOV 10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19, BRAȘOV  30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOIECIU DE JOS 3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU", HĂRMAN 5 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „GR. MOISIL”, BRAȘOV 50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 BRAȘOV 28 ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „PETER THAL", RÂȘNOV  6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SĂCELE 20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINCA NOUĂ 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂMBĂTA DE SUS 9 COLEGIUL NAȚIONAL ,,DOAMNA STANCA” FĂGĂRAȘ 12 
LICEUL TEORETIC „GEORGE MOROIANU”, SĂCELE 53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 „POMPILIU DAN”, ZĂRNEȘTI 17 LICEUL ,,ȘT. O. IOSIF", RUPEA 6 LICEUL ,,ANDREI MUREŞANU", BRAŞOV 28 COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA”, BRAȘOV 63 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX LICEAL „DUMITRU STĂNILOAE” BV. 20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 ,,SF. BARTOLOMEU", BRAȘOV 16 COLEGIUL NAȚIONAL „JOHANNES HONTERUS", BRAȘOV 47 LICEUL TEORETIC „ION CODRU DRĂGUȘANU”, VICTORIA 10 LICEUL „PETRU RAREȘ”, FELDIOARA 7 COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU", BRAȘOV 42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIMBAV 47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30, BRAȘOV  6 COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA”, BRAȘOV 53 COLEGIUL NAȚIONAL „RADU NEGRU”, FĂGĂRAȘ 36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVID DENSUSIANU”, FĂGĂRAȘ 22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 „ANATOL GHERMANSCHI", BRAȘOV  10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂLCHIU 19 
LICEUL TEORETIC MITROPOLIT „IOAN METIANU”, ZĂRNEȘTI  25 
TOTAL – ELEVI SELECTAȚI/CALIFICAȚI LA ETAPA LOCALĂ 907 

Numai bine vă doresc! 
SUCCES TUTUROR! 

Inspector școlar pentru limba și literatura română, 
Mihaela-Cornelia Negrilă 


