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ÎN ATENŢIA CONCURENȚILOR 

 
 

Olimpiada internațională de limbi romanice a celor mici – Limba franceză, ediția a 

VI-a, faza superioară, se va desfășura la Colegiul Național „Costache Negri” Galați,  

în data de 12 martie 2023, începând cu ora 10.00. 

 

La clasele a V-a și a VI-a se susține doar proba scrisă, în cadrul căreia se evaluează 

competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise. 

 

Timpul de lucru este de 90 minute. 

 

Accesul concurenților în săli este permis pe baza carnetului de elev cu 

fotografie, vizat pentru anul școlar în curs, în intervalul orar 9.30 – 9:45. 

 

Se interzice concurenților să pătrundă în sală cu orice fel de surse de 

informare, indiferent de suportul letric, electronic / digital al acestora. 

 

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră. Este 

interzisă utilizarea instrumentelor de scris (pix, stilou) a căror cerneală se poate șterge. 

 

Telefoanele mobile se vor depune, închise, în spațiul desemnat de către 

asistenți. Frauda sau tentativa de fraudă, indiferent dacă materialele au fost 

folosite sau nu, atrage după sine eliminarea din concurs. 

 

Concurenții care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului 

maxim prevăzut (90 minute) pot părăsi sala de concurs cel mai devreme după 60 

minute de  la distribuirea subiectelor în săli. 

 

În cazul în care unii concurenți, din diferite motive, doresc să-şi transcrie 

lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. 

 

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea 

temporară a sălii, el este însoţit de către unul dintre asistenţi, până la înapoierea în 

sala de concurs; în această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi 

prelungit. 

 

Toate informațiile referitoare la faza superioară se vor afișa   

la AVIZIERUL școlii organizatoare și pe SITE-ul  

https://cncn.ro 

 


