
 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

 

În atenția  Doamnei/Domnului Director 

                  Responsabilului catedrei de limbi moderne 

                  Profesorilor de limba engleză 

                   

 

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 

CLASELE V – VI 

AN ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

Olimpiada de limba engleză, clasele V – VI, se va desfășura în anul școlar 2018-2019 în 

conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 

extrașcolare, aprobată prin OMEN nr. 4203/30.07.2018 și cu Regulamentul specific nr. 

13855/30.10.2018, aprobat de CA al ISJ în data de 30.10.2018. 

 

Etapa locală a olimpiadei de limba engleză (clasele V–VI) se va desfășura în data de 23 

martie 2019, ora 9,00, în următoarele unități școlare: 

 

 

Nr. 

crt. 

Centrul 

metodic 

Unitatea școlară  

organizatoare a etapei locale 

Responsabili etapa 

locală 

 

 

1 

 

Târgoviște I  

Târgoviște II 

 

Școala Gimnazială Radu cel Mare Târgoviște 

radu10tgv@yahoo.com  

Ungureanu Marilena 

Bărboi Luminița 

David Manuela 

2 Pucioasa Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa 

scoala_1_Mihai_Viteazul_Pucioasa@yahoo.c

om  

Ianeț Alina 

Borcea Hermina 

3 Găești Școala Gimnazială Șerban Cioculescu Găești 

scserbancioculescu@yahoo.com  

Șchiopu Carmen 

Vulpescu Lorelai 

4 Titu Școala Gimnazială Pictor N. Grigorescu Titu 

scoala1titu_db@yahoo.ro  

Pîrvu Daniel 

Popescu Daniela 

5 Moreni  Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni 

scoala1_moreni@yahoo.com  

Cismaru Daniela 

Vasilescu Camelia 

6 Băleni Liceul Tehnologic Udrea Băleanu Băleni 

liceuludreabaleanu@yahoo.com  

Brașoveanu Cristina 

Vălu Laura 

7 Voinești Liceul Tehnologic Voinești 

gsavoinesti@yahoo.com  

Cigăran Costinela 

 

 

În urma desfășurării etapei pe școală, listele cu elevii calificați la etapa locală vor fi trimise 

unității școlare organizatoare din centrul dumneavoastră metodic, în format electronic și în 

format letric semnat și parafat de directorul unității de învățământ, precum și inspectorului de 

limbi moderne (în format electronic la adresa miha_anton@yahoo.com), până cel târziu 1a data 

de 18.03.2019,  după următoarea structură: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 

Normal/Intensiv/Bilingv 

Școala de 

proveniență 

Punctajul 

obținut la etapa 

pe școală 

Profesor 

îndrumător 
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IMPORTANT: Conform art. 24 din Metodologia-cadru nr. 4203/2018, în funcție de 

numărul elevilor participanți care susțin olimpiada în altă localitate decât cea în care 

domiciliază, aceștia vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, conform 

reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoțitor își asumă 

responsabilitatea supravegherii și îndrumării corespunzătoare a elevilor și răspunde pentru 

orice incident apărut și negestionat corespunzător !!! 

 

Etapa județeană se va desfășura în data de 13 aprilie 2019 la Școala Gimnazială Tudor 

Vladimirescu Târgoviște. 

 

 

 

 

Inspector școlar pentru Limbi moderne, 

Prof. Mihaela Anton 

 

 


