
INSPECTORATUL 

Ş C O L A R  A L  

JUDEŢULUI  

C O V A S N A  

 
  

  

Nr. __6335__/29.11.2010 
 

CĂTRE 

UNITATEA ŞCOLARĂ 

_______________________________________________________ 
 

În atenţia d-lui/d-nei director şi a profesorilor de limba şi literatura română 

 

NOTĂ 

cu privire la modul de organizare a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română „Ionel Teodoreanu”  şi „George Călinescu”  

pentru elevii din gimnaziu şi liceu / anul şcolar 2010 - 2011 
 

Vă reamintim detaliile privind organizarea Olimpiadei de limba română pentru toate nivelele de studiu: 

 

I. CALENDAR DE DESFĂŞURARE 

 

Denumirea concursului Clasa 
Etapa 

pe şcoală 

Etapa 

zonală 

Etapa 

judeţeană 

Etapa 

naţională 

Locul de 

desfăşurare 

al etapei 

naţionale 

Observaţii 

Olimpiada de limbă, comunicare şi 

literatură română 

 „Ionel Teodoreanu” 

V-VI 

până la 

 20 decembrie 

2010 

15 ianuarie 

2011 

5  februarie 

2011 

după 

vacanţa de 

primăvară 

Iaşi 

conf. precizărilor 

ulterioare ale 

MECTS 

Olimpiada de limbă, comunicare şi 

literatură română  

„George Călinescu” 

VII - 

XII 

până la 

 20 decembrie 

2010 

- 
5  februarie 

2011 

în vacanţa 

de 

primăvară 

Ploieşti 

conf. precizărilor 

ulterioare ale 

MECTS 
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II. ETAPA PE ŞCOALĂ 

 

 Etapa pe şcoală va fi organizată la nivelul unităţilor şcolare de către membrii comisiei metodice de specialitate până în data de 20 

decembrie 2010.  

 Subiectele pentru această etapă vor fi elaborate în cadrul comisiei metodice de la nivelul şcolii, conform programei şcolare şi 

planificării calendaristice pentru sem. I. 

 După derularea acestei etape se vor transmite informaţiile  sintetizate în Anexa 1, până la data de 21 decembrie 2010, în format 

scris  şi electronic,  la ISJ Covasna, în atenţia inspectorului de specialitate, la adresa alis@isj.educv.ro. 

III. PROGRAMA DE OLIMPIADĂ – vezi Anexa 2 

IV. STRUCTURA SUBIECTELOR – vezi Anexa 3 

V. ETAPA ZONALĂ  - vezi Anexa 4 

 

 

Inspector şcolar general,  Inspector de specialitate, 

prof. KERESZTELY IRMA prof. ALIS POP 
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