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ANUNȚ 

 

Olimpiada de Limba și literatura română pentru clasele V - VIII 

Olimpiada de Limba și literatura română pentru școli/ secții cu predare în limbile 

minorităților și pentru românii din diaspora – clasele V – VIII 

Olimpiada de Limba și literatura română – clasele IX – XII 

    Secțiunea A: Limba și literatura română – clasele IX – XII 

Secțiunea B: Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu 

predare în limba maghiară – clasa a IX-a 

Olimpiada de Lectură – „Lectura ca abilitate de viață” 

 

Listele cu repartizarea elevilor pe săli vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Școlii 

Gimnaziale Nr. 4 Bistrița (www.scgen4bistrita.ro), vineri, 18 martie 2022, după ora 16.00. 

Proba scrisă va dura 3 ore pentru toate clasele și va începe la ora 10, accesul elevilor în 

săli realizându-se în intervalul 9-9.30. Elevii se vor legitima cu  carnetul de elev  cu fotografie, 

vizat pentru anul școlar în curs/ cartea de identitate respectând toate normele igienico-sanitare. 

Participanților NU le este permis să părăsească sala de concurs având asupra lor 

subiectele probei la care participă. 

În ziua competiției, participanții vor fi însoțiți de un cadru didactic care va aduce tabelele 

cu înscrierea elevilor în original și declarațiile de prelucrare a datelor acestora. 

Profesorii însoţitori îşi vor anunţa prezenţa la secretariatul comisiei pentru a depune 

tabelele în original, a primi adeverinţele care certifică participarea lor în calitate de cadru 

didactic îndrumător şi/sau însoţitor și a depune declarațiile de prelucrare a datelor cu caracter 

personal. 

Rezultatele inițiale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr. 4 Bistrița, 

după finalizarea evaluării, în cursul zilei de 19 martie 2022. 

Elevii pot depune eventualele contestații personal la secretariatul instituției, luni, 

21.03.2022, între orele 10.00-16.00. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul școlii și pe site-

ul acesteia în aceeași zi. 

 

Comisia județeană 


