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PROCES VERBAL 

 
Întocmit azi, 2.03.2010, în şedinţa Comisiei Judeţene de organizare a Olimpiadei Judeţene de 

Limba germană, în urma stabilirii criteriilor de calificare a elevilor la faza naţională a olimpiadei de Limba 
Germană care va avea loc la Gura Humorului, jud. Suceava în perioada 5-10 aprilie 2010. Faza judeţeană 
a olimpiadei de Limba germană va avea loc sâmbătă, 6 martie 2010, ora 9, la Colegiul Naţional 
„Vasile Alecsandri”. 
 
 Comisia judeţeană a stabilit următoarele criterii de calificare la faza naţională a Olimpiadei de 
Limba germană: 
 

1. Din numărul de locuri alocat judeţului Galaţi, şi anume 4 (patru), se vor aloca proporţional cu 
numărul de elevi care studiază limba germană pe categorie de studiu la nivelul judeţului Galaţi, în 
funcţie de numărul total de elevi care studiază limba germană la categoriile A (460 elevi) şi B (80 
elevi), şi anume:  

• 3 locuri pentru categoria A (concurenţi care au studiat limba germană numai ca limbă 
străină, cu maximum 3 ore pe săptămână pentru clasele IX-XII, respectiv maximum 2 ore 
pe săptămână pentru clasele VII-VIII) şi  

• 1 loc pentru categoria B (concurenţi care au studiat limba germană numai ca limbă 
străină, în clase cu profil intensiv sau bilingv, începând de la 4 ore pe săptănână pentru 
clasele IX-XII şi 3 ore pe săptămână pentru clasele VII-VIII). 

2. Sunt potenţial calificaţi la etapa naţională elevii care se situează pe primele locuri la fiecare 
clasă/categorie. 

3. Pentru a stabili componenţa lotului judeţean la etapa naţională, conform Precizărilor privind 
desfăşurarea Olimpiadelor naţionale pentru limbile moderne germană şi rusă în anul şcolar 2009-
2010, primite de la MECTS cu nr. 25644 din 26.01.2010, punctul III, comisia judeţeană va analiza 
lucrările scrise ale elevilor aflaţi pe primele trei locuri la fiecare clasă/categorie care sunt propuse 
pentru calificare şi le va aprecia creativitatea, acurateţea şi originalitatea după următorul tabel, cu 
puncte între 1 şi 5, ţinând cont de baremul primit de la MECTS, de către patru profesori care nu au 
în concurs elevi la categoria/clasa respectivă: 

 
 

Creativitate Originalitate  Acurateţe TOTAL  
Nr.    Criterii 
teză 

Prof.1 Prof.2 Prof.3 Prof.4 Prof.1 Prof.2 Prof.3 Prof.4 Prof.1 Prof.2 Prof.3 Prof.4  

              
              
              
              
              
              

 
Se calculează totalul punctelor obţinute de fiecare teză.  
Se califică elevii ale căror lucrări obţin cele mai mari punctaje, conform acestei grile. 
 
Comisia judeţeană de organizare şi evaluare a olimpiadei judeţene de limba germană: 



 
 
 
PREŞEDINTE,      VICEPREŞEDINTE, 
 
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,    Inspector şcolar de specialitate, 
 
Prof. LAURA MARIN      Prof. Doina Ghiser 
 
      
 
MEMBRI,   
     Prof. Maria Turtă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 

    Prof. Roxana Gogoaşă, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” 
             Prof. Ştefania Toderaşcu, Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” 
     Prof. Oana Iordache, Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” 
     Prof. Roxana Apostu, Şcoala Gimnazială nr.25 
     Prof. Lucica Cojocaru, Şcoala Gimnazială nr.11 
      
      

 
                                                                                                   
 


