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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

Nr. 1710.1/11.03.2022 

      
Către 

 Toate unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Cluj  

 

În atenția 

 Conducerilor unităților de învățământ, a profesorilor de limbi moderne, a profesorilor 

evaluatori, a elevilor din clasele VII-XII înscriși la Olimpiada de Limba Engleză, Olimpiada de 

Limba Franceză, Olimpiada de Limbi Romanice, Olimpiada de Limba Germană Modernă 

 

  

Ref.: Proba scrisă a acestor olimpiade din data de 12 martie 2022 

  

 

Vă aducem la cunoștință următoarele detalii de organizare: 

 

• Elevii vor fi prezenți în săli la ora 08.15, având asupra lor un act de identitate cu 

fotografie (C.I. sau carnetul de elev vizat pe anul curent) 

• Ora de începere a probei scrise este 09.00 pentru toate olimpiadele menționate 

 

 

1. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ – faza județeană 

Centre: – gimnaziu, clasele VII_VIII: Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca 

  – liceu, SECTIUNEA A (normal): Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca 

  – liceu, SECTIUNEA B (intensiv/bilingv): Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 

Profesorii evaluatori pentru gimnaziu vor fi prezenți la ora 13.00 la Școala Gimnazială „Ioan Bob”.  

Profesorii evaluatori pentru liceu vor fi prezenți la ora 14.00 la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”. 

 

2. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ– faza județeană 

Centru: clasele VII_XII: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca 

Profesorii evaluatori vor fi prezenți în centru la ora 12.30 

 

3. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE – faza județeană 

Centru: clasele VII_XII: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca 

Profesorii evaluatori vor fi prezenți în centru la ora 12.30 

 

4. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ -– faza județeană 

Centru: Nibel B2j și B2a: Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca 
 

IMPORTANT: În ziua probei scrise, pentru olimpiada de limba germană modernă, conform art. 16 (1) din Regulamentul 

specific al olimpiadei, elevii trebuie să aducă în original declarația referitoare la experiența de învățare a limbii germane și o copie 

a foii matricole eliberată de școala de proveniență. 

 

Președinte executiv, 

Andreea-Daniela Suciu 
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