
  

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA 

PROGRAM

 

Oamenii îţi cer să-i confir

12.00-16.00: Sosirea şi cazarea membrilor 

16.00: Ședință tehnică (Colegiul Na

19.00- 20.30: Masa de seară – Restaurantul „Bolta Rece” Ia

 

Adevărul nostru e cuvântul...

 

7.00-8.30: Micul dejun  – Hotel Majestic Ia

8.30-13.00: Activitate specifică de pregătire a probelor scrisă 

13.30-15.30: Masa de prânz  - Restaurantul „Bolta Rece” Ia

16.30: DESCHIDEREA FESTIVĂ A OLIMPIADEI

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Ia

� Emoţii de început - moment artistic susţinut de elevii Colegiului Na

� Mesajele oficialităților ieșene, ale președintelui comisiei centrale 

I.S.J. Iași 

19.00-20.30: Masa de seară – Restaurantul „Bolta Rece” Ia

 

Orice răspuns trimite la o întrebare, la o întrebare trezită

 

7.00-8.30: Micul dejun  –  Hotel Majestic Ia

10.00 – 13.00: PROBA SCRISĂ (Colegiul Na

13.30-15.30: Masa de prânz  - Restaurantul „Bolta Rece” Ia

16.00-18.00:  

Ă DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂN
Iași, 22-26 aprilie 2019 

 
PROGRAM COMISIA CENTRALĂ

 

 
 

DUMINICĂ, 21 aprilie 

i confirmi, nu să-i trimiţi mai departe... (Constantin Noica)

 
membrilor Comisiei Centrale (Hotel Majestic Iași) 

(Colegiul Național Iași) 

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

 
 

LUNI, 22 aprilie 

Adevărul nostru e cuvântul... (Constantin Noica) 

Hotel Majestic Iași 

Activitate specifică de pregătire a probelor scrisă și orală (Colegiul Național Iași)

Restaurantul „Bolta Rece” Iași  

DESCHIDEREA FESTIVĂ A OLIMPIADEI (Aula Magna a Universităţii de 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași) 

moment artistic susţinut de elevii Colegiului Național de Artă “O. Băncilă” Iaşi

ților ieșene, ale președintelui comisiei centrale şi ale inspectorului 

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

 
 

MARȚI, 23 aprilie 

Orice răspuns trimite la o întrebare, la o întrebare trezită din răspuns. (Constantin Noica)
 

Hotel Majestic Iași 

PROBA SCRISĂ (Colegiul Național Iaşi) 

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – GIMNAZIU 

COMISIA CENTRALĂ* 

 

(Constantin Noica) 

 

țional Iași) 

(Aula Magna a Universităţii de Științe Agricole și 

ă “O. Băncilă” Iaşi 

şi ale inspectorului școlar general al 

 

(Constantin Noica) 



  

� Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiu

� Pregătirea / definitivarea documentelor specifice pentru proba orală (Colegiul Na

19.00- 20.30: Masa de seară – Restaurantul „Bolta Rece” Ia

 

Un cuvânt este un arbore. Că s-a născut pe pământul tău 

cuvânt este, până la urmă, o făptură ...

 

7.00-8.30: Micul dejun  –  Hotel Majestic Ia

9.00 -13.00:  

� Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Na

� Proba orală (Colegiul Național Iași)

13.30-15.30: Masa de prânz  - Restaurantul „Bolta Rece” Ia

16.00-19.00: 

� Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Na

� Proba orală (Colegiul Național Iași)

19.00 - 20.30: Masa de seară – Restaurantul „Bolta Rece” Ia

 

Singura bucurie, în aşteptarea celei ce vine dinăuntru, este călătoria prin lumea cărţilor

 
7.00-8.30: Micul dejun  –  Hotel Majestic Ia

9.00 -12.00: 

� Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Na

� Proba orală (Colegiul Național Iași)

13.00: Afișarea rezultatelor inițiale de la proba scris

Iași) 

13.00-14.00: Depunerea eventualelor contesta

13.30-15.00: Masa de prânz  - Restaurantul „Bolta Rece” Ia

15.00-18.00: Soluționarea eventualelor contestații 

18.30: Afișarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale 

19.00 - 20.30: Masa de seară – Restaurantul „Bolta Rece” Ia

 

 

Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Național Iași) 

Pregătirea / definitivarea documentelor specifice pentru proba orală (Colegiul Na

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

 
 

MIERCURI, 24 aprilie 

a născut pe pământul tău ori că a căzut ca o sămânţă din lumea altora, un 

cuvânt este, până la urmă, o făptură ... (Constantin Noica) 

Hotel Majestic Iași 

Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Național Iași) 

țional Iași) 

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Național Iași) 

țional Iași) 

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

 
 

JOI, 25 aprilie 

Singura bucurie, în aşteptarea celei ce vine dinăuntru, este călătoria prin lumea cărţilor

 

Hotel Majestic Iași 

Evaluarea lucrărilor la proba scrisă (Colegiul Național Iași) 

țional Iași) 

șarea rezultatelor inițiale de la proba scrisă și arezultatelor la proba oral

14.00: Depunerea eventualelor contestații (secretariatul Colegiului Național Iași)

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

ționarea eventualelor contestații  

șarea rezultatelor la contestații și a rezultatelor finale (Colegiul Național Iași)

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

Pregătirea / definitivarea documentelor specifice pentru proba orală (Colegiul Național Iași) 

 

ori că a căzut ca o sămânţă din lumea altora, un 

 

 

Singura bucurie, în aşteptarea celei ce vine dinăuntru, este călătoria prin lumea cărţilor. (Constantin Noica) 

și arezultatelor la proba orală (Colegiul Național 

ții (secretariatul Colegiului Național Iași) 

țional Iași) 



  

 
 

Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său viitor.

 

7.00-8.30: Micul dejun  –  Hotel Majestic Ia

10.00 – 12.30: Festivitatea de premiere

� Aprecierile de final ale comisiei centrale

� Premierea performanţelor obţinute de elevii participan

13.00-15.00: Masa de prânz  - Restaurantul „Bolta Rece” Ia

După ora 15.00 – plecarea participanţilor.

 

Stări de spirit, asta trebuie dat altora

 

*NOTĂ: eventualele modificări vor fi comunicate din timp 

 
 

VINERI, 26 aprilie 

Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său viitor. (Constantin Noica)

Hotel Majestic Iași 

Festivitatea de premiere (Amfiteatrul Colegiului Național Iași) 

de final ale comisiei centrale 

Premierea performanţelor obţinute de elevii participanţi în cadrul olimpiadei  

Restaurantul „Bolta Rece” Iași 

plecarea participanţilor. 

Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. (Constantin Noica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTĂ: eventualele modificări vor fi comunicate din timp și vor fi postate pe site

 

(Constantin Noica) 

(Constantin Noica) 

și vor fi postate pe site-ul olimpiadei. 


