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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

privind selectarea elevilor pentru participarea la etapa judeţeană a  

Olimpiadei de limba şi literatura română – învăţământ primar 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat IANŢA Felicia 
Inspector 

şcolar 
  

1.2. Verificat KERY Hajnal 

Inspector 

Şcolar General 

Adjunct 

  

1.3. Aprobat NOVAC-IUHAS Alin Florin 
Inspector 

Şcolar General 
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2. Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale 

 

 

Nr. 

crt. 

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul 

ediţiei 
Componenta revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la 
care se 
aplică 

prevederile 
ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I   06.02.2018 

2.2. Revizia 1 Anul şcolar, termenele 
Actualizarea 

datelor 
31.01.2019 

2.3. Revizia 2 Anul şcolar, termenele 
Actualizarea 

datelor 
04.02.2020 
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3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnăt

ura 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.1. Aplicare 1 
Curriculum şi 

inspecţie 

şcolară 

Inspector 

şcolar 
Ianţa Felicia   

3.2. Aplicare - 

Unităţile de 

învăţământ 

care au clase 

de învăţământ 

primar din 

judeţul Bihor 

Profesori 

pentru 

învăţământ 

primar/ 

învăţători 

Prin postare pe 

site-ul 

Inspectoratului 

Şcolar 

Judeţean Bihor 

  

3.3. Informare - 

Unităţile de 

învăţământ 

care au clase 

de învăţământ 

primar din 

judeţul Bihor 

Directori  

Prin postare pe 

site-ul 

Inspectoratului 

Şcolar 

Judeţean Bihor 

  

3.4. Evidenţă  1 Comisia SCIM Consilier 

salarizare  
Florea Corina   

3.5. Evidenţă  1 

Curriculum şi 

inspecţie 

şcolară 

Inspector 

şcolar 

general 

adjunct 

Kery Hajnal   

3.6. Arhivare 1 Comisia SCIM 
Consilier 

salarizare  
Florea Corina   
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4.    Scopul procedurii operaţionale 
 
4.1.Stabileşte modul de organizare şi desfăşurare al Olimpiadei limba şi literatura română la clasa a 
IV-a – etapa pe şcoală, în vederea selectării elevilor pentru participarea la etapa judeţeană;   
 
4.2. Asigură derularea activităţii procedurate în concordanţă cu reglementările legale în vigoare, 
respectiv Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată 
prin OM nr. 4203/30.07.2018, Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea 
olimpiadei de limba şi literatura română, An şcolar 2019-2020, clasa a IV-a; 
 
4.3. Asigură realizarea circuitului informaţional; 
 
4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
inspectorul şcolar în procesul decizional; 
 
4.5. Stimulează competivitatea în rândul şcolarilor, asigură creşterea calităţii actului educaţional şi a 
interesului comunităţii faţă de educaţie. 
 
  

5.  Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 

 

5.1. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor profesorilor pentru învăţământ 
primar/institutori/învăţători implicate în organizarea şi desfăşurarea competiţiei, în evaluarea 
lucrărilor realizate la etapa pe şcoală a olimpiadei, în transmiterea rezultatelor pe cale ierarhică şi în 
arhivarea documentelor elaborate. 
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6.Documente  de  referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Legislaţie primară 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
6.3. Legislaţie secundară 

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 
4203/30.07.2018 

 Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura 
română, an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1.Definiţii ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura operaţională 

Prezentarea detaliată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru 

realizarea activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de 

control implementate, responsabilităţile şi atribuţiile 

personalului de conducere şi de execuţie din cadrul entităţii 

publice 

2. Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente 

ale unei ediţii a procedurii formalizate, acţiuni care au fost 

aprobate şi difuzate 

4. Olimpiadă şcolară 

Olimpiada şcolară este considerată o competiţie şcolară de 

excelenţă, adresându-se elevilor cu aptitudini şi performanţe 

înalte în domeniul matematicii şi al ştiinţelor, al limbii şi 

literaturii române şi al limbilor moderne, al disciplinelor socio-

umane, al calificărilor profesionale, al artelor, al sportului, etc 

5.  
Olimpiada de limba şi 

literatura română 
Concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, 

înclinaţii şi interese deosebite  la limba şi literatura română 

6.  Profesor evaluator Cadru didactic care evaluează lucrările elevilor 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. ISJBH Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 

8.  OJLLR Olimpiada Judeţeană de Limba şi Literatura Română 
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8. Descrierea procedurii formalizate 

8.1. Generalităţi: La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor populariza documentele care 

reglementează desfăşurarea olimpiadelor/competiţiilor şcolare, respectiv: 

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 
4203/30.07.2018 

 Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura 
română, an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a 

 Procedura operaţională privind selectarea elevilor pentru participarea la etapa judeţeană a 
Olimpiadei de limba şi literatura română – învăţământ primar 

 

8.2. Documente utilizate 

 8.2.1. Lista documentelor utilizate 

 Decizia de constituire a comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală a 
Olimpiadei de limba şi literatura română, conform  Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018, a subcomisiei 
pentru contestaţii şi anexa acestei decizii referitoare la lista profesorilor asistenţi, asumată de 
către directorul unităţii de învăţământ; 

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 
4203/30.07.2018; 

 Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura 
română, an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a; 

 Procedura operaţională privind selectarea elevilor pentru participarea la etapa judeţeană a 
Olimpiadei de limba şi literatura română – învăţământ primar; 

 Tabele nominale cu elevii participanţi la etapa pe şcoală; 

 Proces verbal de instruire a membrilor comisiei; 

 Declaraţiile membrilor comisei; 

 Proces verbal de instruire a profesorilor/învăţătorilor asistenţi; 

 Declaraţiile profesorilor/învăţătorilor asistenţi; 
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 Proces verbal de instruire a elevilor participanţi; 

 Borderou de predare-primire lucrări de la elevi către profesorii/învăţătorii asistenţi; 

 Borderouri de notare individuale ale profesorilor/învăţătorilor evaluatori; 

 Tabel nominal cu rezultatele iniţiale obţinute de elevii participanţi; 

 Proces verbal de afişare a Tabelului nominal cu rezultatele iniţiale obţinute de elevii 

participanţi; 

 Lista membrilor subcomisiei constituite pentru rezolvarea contestaţiilor; 

 Proces verbal de instruire a subcomisiei; 

 Declaraţiile membrilor subcomisiei; 

 Borderouri de notare individuale ale profesorilor/învăţătorilor evaluatori din cadrul 

subcomisiei; 

 Tabel nominal cu rezultatele la contestaţii; 

 Tabel nominal cu rezultatele finale obţinute de elevii participanţi; 

 Proces verbal de afişare a Tabelului nominal cu rezultatele finale obţinute de elevii 

participanţi; 

 Tabel nominal cu elevii calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba şi literatura română 

– învăţământ primar; 

 Proces verbal de predare-primire a lucrărilor şi documentelor de evidenţă de către secretarul 

comisiei către reprezentantul unităţii de învăţământ în vederea arhivării acestora; 

 Registrul documentelor etapei pe şcoală a Olimpiadei de limba şi literatura română, 

înregistrat la secretariatul unităţii de învăţământ.  
 

 8.2.2. Circuitul documentelor 

Responsabilităţi  Intrări                      Activităţi                   Ieşiri                

Profesori învăţământ 

primar/învăţători 

Liste cu elevii înscrişi Verificarea existenţei 

listelor 

Liste cu elevii verificate 

Responsabil comisie 

metodică 

Liste profesori 

evaluatori şi asistenţi 

Alcătuirea listelor cu 

membrii comisiei şi 

Decizie Comisia de 

organizare şi evaluare 
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Profesori învăţământ 

primar/învăţători 

atribuţiile acestora şi a Subcomisiei pentru 

contestaţii 

Profesori învăţământ 

primar/învăţători 

evaluatori 

Lucrări elevi 

Subiecte 

Barem de evaluare 

Borderou de notare 

 

Evaluarea lucrărilor 

conform baremului de 

evaluare  

Lucrări evaluate 

Borderou de notare 

Profesori învăţământ 

primar/învăţători 

evaluatori (contestaţii) 

Lucrări contestate 

Subiecte 

Barem de evaluare 

Borderou de notare 

 

Reevaluarea lucrărilor 

contestate conform 

baremului de evaluare  

Lucrări reevaluate 

Borderou de notare 

Responsabil comisie 

metodică 

Liste cu elevii  în 

ordinea descrescătoare 

a rezultatelor obţinute 

Verificarea listelor şi 

transmitere a acestora 

către responsabilul cu 

organizarea etapei 

judeţene  

Liste cu elevii calificaţi 

la etapa judeţeană 

transmise  

Responsabil cu 

organizarea etapei 

judeţene (cf. Art. 5, 

alin. (3) din 

Regulamentul specific 

privind organizarea și 

desfăşurarea olimpiadei 

de limba şi literatura 

română, an şcolar 2019-

2020, clasa a IV-a) 

Tabel centralizator cu 

elevii calificaţi la etapa 

judeţeană a olimpiadei  

Transmiterea tabelului 

cu elevii calificaţi la 

etapa judeţeană a 

olimpiadei către 

inspectorul şcolar 

pentru învăţământ 

primar 

Tabel centralizator cu 

elevii calificaţi la etapa 

judeţeană a olimpiadei 

 



 

 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

SELECTAREA ELEVILOR PENTRU PARTICIPAREA LA ETAPA JUDEŢEANĂ A 
OLIMPIADEI DE LIMBA ŞÍ LITERATURA ROMÂNĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

Ediţia: 1 
Nr. de ex.: 4 

Revizia: 2 
Nr. de ex. : 3 

Compartimentul: 
CURRICULUM ŞI 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

 

Cod: P.O. 01 - 64 Pag. 11 din 23 

Exemplar nr.: 1 

 

11 
 

8.3. Resurse necesare 

 8.3.1. Resurse materiale 

 Echipamente IT (PC, laptop); 

 Copiator, imprimantă, toner, fax; 

 Rechizite: coli tipizate, hârtie xerox, etichete. 

 8.3.2. Resurse umane 

 Profesori pentru învăţământ primar/învăţători; 

 Cadre didactice de alte specialităţi (profesori asistenţi); 

 Responsabil comisie metodică; 

 Responsabil organizare  etapa judeţeană a olimpiadei; 

 Inspector şcolar pentru învăţământ primar. 

 8.3.3. Resurse financiare şi informaţionale 

 Acte normative în vigoare; 

 Pagina web a ISJBH (www.isjbihor.ro). 
 

8.4. Modul de lucru 

 8.4.1. Înscrierea elevilor pentru participarea la olimpiadă – etapa pe şcoală 

 Profesorii pentru învăţământ primar/învăţătorii: 

- informează elevii cu privire la Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea 

olimpiadei de limba şi literatura română, an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a;  

- alcătuiesc listele cu elevii participanţi la etapa pe şcoală; 

Termen: februarie – martie 2020 

 Responsabilul de comisie metodică: 

- verifică corectitudinea înscrierii elevilor la etapa pe şcoală a olimpiadei; 

Termen: martie 2020 
 

 8.4.2. Alcătuirea comisiei de organizare şi evaluare a olimpiadei de limba şi literatura română 

– învăţământ primar, etapa pe şcoală: 

 Profesorii pentru învăţământ primar/învăţătorii şi responsabilul comisiei metodice: 
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- propun membrii comisiei de organizare şi evaluare a olimpiadei – etapa pe şcoală; 

- propun membrii subcomisiei de contestaţii – etapa pe şcoală; 

- propun profesorii asistenţi şi evaluatori – etapa pe şcoală; 

- asigură logistica necesară desfăşurării olimpiadei; 

- întocmesc Dosarul olimpiadei conform 8.2.1.Lista documentelor utilizate din prezenta 

procedură; 

Termen: martie 2020 

 Directorul unităţii de învăţământ  

- emite Decizia de constituire a comisiei de organizare şi evaluare a olimpiadei de limba şi 

literatura română – învăţământ primar, etapa pe şcoală, a subcomisiei pentru contestaţii şi 

a anexei referitoare la profesorii asistenţi. 

 

 8.4.3. Elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare conform programei şcolare pentru 

învăţământ primar în vigoare 

 Inspectorul şcolar pentru învăţământ primar: 

- elaborează subiectele şi baremele de evaluare în conformitate cu programa şcolară 

pentru învăţământ primar în vigoare; 

- transmite în ziua concursului/etapa pe şcoală tuturor unităţilor de învăţământ care au 

clase de învăţământ primar subiectul şi baremul de evaluare. 

Termen: martie 2020 

8.4.4. Evaluarea lucrărilor 

 Profesori învăţământ primar/învăţători evaluatori: 

- evaluează lucrările elevilor conform baremului de evaluare, câte doi pentru fiecare 

subiect; 

- predau lucrările evaluate şi borderourile de notare preşedintelui Comisiei de organizare şi 

evaluare. 

 Preşedintele Comisiei de organizare şi evaluare: 

- primeşte lucrările evaluate şi boderourile de notare de la profesorii/învăţătorii evaluatori; 
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- verifică borderourile de notare ale evaluatorilor şi, dacă există diferenţe de notare mai 

mari decât cele acceptate de reglementările în vigoare, decide reevaluarea de către alţi 

doi evaluatori. 

 Secretarul Comisiei de organizare şi evaluare: 

- întocmeşte Tabelul iniţial cu rezultatele elevilor şi îl afişează; 

- întocmeşte procesul verbal de afişare a rezultatelor iniţiale; 

- afişează precizări privind depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;  

- primeşte eventualele contestaţii. 
 

8.4.5. Reevaluarea lucrărilor contestate 

 Preşedintele Comisiei de organizare şi evaluare: 

- predă, pentru reevaluare, lucrările contestate profesorilor/învăţătorilor nominalizaţi în 

subcomisia de contestaţii; 

- primeşte lucrările reevaluate şi boderourile de notare de la profesorii/învăţătorii evaluatori; 

- verifică borderourile de notare ale evaluatorilor şi, dacă există diferenţe de notare mai 

mari decât cele acceptate de reglementările în vigoare, decide reevaluarea de către alţi 

doi evaluatori. 
 

 Secretarul Comisiei de organizare şi evaluare: 

- întocmeşte Tabelul final cu rezultatele elevilor şi îl afişează; 

- întocmeşte procesul verbal de afişare a rezultatelor finale. 
 

8.4.6. Stabilirea listei finale cu elevii calificaţi la OJLLR ( învăţământ primar) din fiecare unitate 

şcolară 

 Membrii Comisiei de organizare şi evaluare împreună cu responsabilul comisiei metodice 

întocmesc Tabelul nominal cu elevii calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba şi 

literatura română – învăţământ primar, în conformitate cu Art. 5, alin. (2) din Regulamentul 

specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română, an şcolar 

2019-2020, clasa a IV-a 

 Secretarul Comisiei de organizare şi evaluare: 
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- predă, pe bază de proces verbal de predare-primire, lucrările elevilor şi documentele de 

evidenţă către reprezentantul unităţii de învăţământ în vederea arhivării acestora de către 

unitatea de învăţământ. 
 

8.4.7. Trimiterea listei cu elevii calificaţi responsabilului cu organizarea etapei judeţene 

 Responsabilul comisiei metodice: 

- trimite, în format electronic, scanat, cu semnătura responsabilului comisiei metodice, a 

conducătorului unităţii şcolare şi ştampila şcolii, lista finală cu elevii calificaţi la etapa 

judeţeană din unitatea şcolară respectivă şi în format electronic, editabil,  responsabilului 

cu organizarea etapei judeţene, conform Art. 5, alin. (3) din Regulamentul specific privind 

organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română, an şcolar 2019-2020, 

clasa a IV-a.  

Termen: 1 aprilie 2020 

8.4.8. Trimiterea listei cu elevii calificaţi de către organizatorul etapei judeţene către inspectorul 

şcolar pentru învăţământ primar 

 Responsabilul cu organizarea etapei judeţene centralizează participanţii la etapa judeţeană a 

olimpiadei şi trimite situaţia inspectorului şcolar pentru învăţământ primar.  

Termen: 22 aprilie 2020 

8.5. Dispoziţii finale 
 

8.5.1. Tabelele cu elevii calificaţi la etapa judeţeană transmise după data de 1 aprilie 

2020 nu vor mai fi considerate valabile.  
 

8.5.2. Prezenta procedură va fi făcută publică prin postare pe site-ul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean  Bihor: www.isjbihor.ro.  
 

8.5.3. Prevederile prezentei proceduri intră în vigoare şi pot produce efecte de la data aprobării 

acesteia.  

 

 

 

http://www.isjbihor.ro/
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9. ANEXE 

ANEXA 1: Declaraţie – Comisia de organizare şi evaluare/Subcomisia de contestaţii 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul/a __________________________ , profesor/învăţător la 

________________________, în calitate de _____________ în Comisia de organizare şi 

evaluare/Subcomisia de contestaţii pentru etapa pe şcoală a Olimpiadei de limba şi literatura română 

– clasa a IV-a, declar pe proprie răspundere că nu am elevi/rude şi afini până la gradul al III-lea, 

inclusiv, participanţi  în cadrul competiţiei.  

Prin prezenta declaraţie, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea subiectelor, a 

baremelor şi a informaţiilor cu caracter intern pentru competiţie, până la afişarea/comunicarea 

publică oficială a acestora şi că nu voi întreprinde nicio acţiune care să pună la îndoială 

corectitudinea competiţiei şcolare.  

 

Data,           Semnătura,  
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ANEXA 2: Proces verbal de instruire a membrilor Comisiei de organizare şi 

evaluare/Subcomisiei de contestaţii  

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

PROCES VERBAL  

DE INSTRUIRE A MEMBRILOR COMISIEI DE ORGANIZARE ŞI EVALUARE/ 

SUBCOMISIEI DE CONTESTAŢII 

 

Încheiat astăzi, ______________ , ora ________ , cu ocazia instruirii membrilor 

Comisiei de organizare şi evaluare/Subcomisiei de contestaţii, pentru etapa pe şcoală a Olimpiadei 

de limba şi literatura română, clasa a IV-a, organizată la ________________________________ . 

Preşedintele comisiei a procedat la instruirea membrilor Comisiei de organizare şi 

evaluare/Subcomisiei de contestaţii cu privire la Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018 şi la Regulamentul specific privind 

organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română, an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a.  

Preşedinte,  

________________________________________ 

Am luat la cunoştinţă,  

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia în comisie Specialitatea  Semnătura  
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ANEXA 3: Proces verbal de instruire a profesorilor/învăţătorilor asistenţi  

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

PROCES VERBAL 

DE INSTRUIRE A PROFESORILOR/ÎNVĂŢĂTORILOR ASISTENŢI 

 

Încheiat astăzi, ______________ , ora ________ , cu ocazia instruirii 

profesorilor/învăţătorilor asistenţi, pentru etapa pe şcoală a Olimpiadei de limba şi literatura română, 

clasa a IV-a, organizată la ________________________________ . 

Preşedintele comisiei a procedat la instruirea profesorilor/învăţătorilor asistenţi cu 

privire la Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM 

nr. 4203/30.07.2018 şi la Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de 

limba şi literatura română, an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a.  
 

Preşedinte,       Secretar, 

 

Am luat la cunoştinţă,  

Nr. crt. Numele şi prenumele profesorului asistent Specialitatea  Semnătura  
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ANEXA 4: Declaraţie profesori/învăţători asistenţi 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul/a __________________________ , profesor/învăţător la 

________________________, în calitate de profesor/învăţător asistent la etapa pe şcoală a 

Olimpiadei de limba şi literatura română – clasa a IV-a, declar pe proprie răspundere că nu am 

elevi/rude şi afini până la gradul al III-lea, inclusiv, participanţi  în cadrul competiţiei.  

Prin prezenta declaraţie, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea subiectelor, a 

baremelor şi a informaţiilor cu caracter intern pentru competiţie, până la afişarea/comunicarea 

publică oficială a acestora şi că nu voi întreprinde nicio acţiune care să pună la îndoială 

corectitudinea competiţiei şcolare.  

 

 

Data,           Semnătura,  
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ANEXA 5: Proces verbal de instruire a elevilor participanţi 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

PROCES VERBAL 

DE INSTRUIRE A ELEVILOR PARTICIPANŢI 

Încheiat astăzi, ______________ , ora ________ , cu ocazia instruirii elevilor 

participanţi  la etapa pe şcoală a Olimpiadei de limba şi literatura română, clasa a IV-a, organizată la 

________________________________ . 

Profesorii/învăţătorii asistenţi au procedat la instruirea elevilor participanţi cu privire 

la modul de desfăşurare a probei de concurs, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018 şi  ale  

Regulamentului specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română, 

an şcolar 2019-2020, clasa a IV-a.  
 

Profesori asistenţi:  

 

Am luat la cunoştinţă,  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Unitatea de învăţământ  Clasa  Semnătura  
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ANEXA 6: Proces verbal de predare-primire lucrări 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE LUCRĂRI 

         SALA NR. _____________ 

 

Subsemnaţii _______________________ şi _______________________ , în 

calitate de profesori/învăţători asistenţi la Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, 

etapa pe şcoală, am  primit de la următorii elevi lucrările acestora, astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Unitatea de învăţământ  Clasa Nr. pag.   Semnătura  

      

      

      

      

      

 

Profesor asistent,      Profesor asistent, 
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ANEXA 7: Proces verbal de predare-primire documente 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Subsemnatul/a ______________________________________, în calitate de 

secretar al Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală a Olimpiadei de limba şi 

literatura română, clasa a IV-a,  desfăşurată în data de _________________, la unitatea de 

învăţământ __________________________ predau d-lui/d-nei 

______________________________, având funcţia de ___________________  la unitatea de 

învăţământ _______________________________, lucrările elevilor şi documentele specifice 

competiţiei, conform registrului nr.__________ din data ___________________, cu scopul arhivării 

acestora. 

 

Azi, ___________ , registrul conţine un număr de ____ documente înregistrate. 

 

 

Am predat,                                                                                    Am primit, 
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ANEXA 8: Tabel nominal cu  elevii calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba 

şi literatura română, clasa a IV- a 

 

Antetul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară etapa pe şcoală a olimpiadei şcolare 

Olimpiada de limba şi literatura română, clasa a IV-a, etapa pe şcoală 2019-2020 

 

         Nr. ______ Data  _____________ 

 

 

TABEL NOMINAL 

 CU  ELEVII CALIFICAŢI LA ETAPA JUDEŢEANĂ A  

OLIMPIADEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV- a 
 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Punctajul  

obţinut  la etapa 

pe şcoală 

Numele şi prenumele 

profesorului coordonator 

     

     

     

     

  

 

       Director,        Responsabil comisie metodică, 
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10. Cuprins 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta  

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau 
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

1 

2. Situatia ediţiilorşi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale 2 

3. 
Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

3 

4. Scopul procedurii operaţionale 4 

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 4 

6. 
Documente  de  referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţiiprocedurate 

5 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 6 – 7 

8. Descrierea procedurii formalizate 8 – 14 

9. Anexe 15 – 22 

10. Cuprins 23 

 


