
Către domnul Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației: 

 

Scrisoare deschisă a profesorilor de limba franceză din județul Dolj 

 
 

Domnule Ministru, 

 

În perioada 18-22 aprilie 2022,  la Craiova a fost organizata Olimpiada Națională de Limba 

Franceză. Apariția unor probleme legate de spațiile de cazare oferite elevilor participanți a ajuns 

subiect de controversa publică, iar mediatizarea lor excesivă face să fie trecută cu vederea 

complexitatea organizării olimpiadei, care a avut preponderent aspecte pozitive.  

Noi, profesorii de limba franceză din județul Dolj, dorim să ne exprimăm dezamăgirea 

profundă provocată de caracterul unidirecționat al imaginii finale a Olimpiadei Naționale de 

Limba Franceză, precum și susținerea noastră pentru inspectorul școlar de limbi romanice care 

și-a îndeplinit  atribuțiile în mod plenar și eficient, conform Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare.  

 După cum se știe deja, județul Dolj are o veche tradiție francofonă și se mândrește cu ea. 

Tocmai de aceea pentru noi, profesorii de limba franceză, organizarea olimpiadei naționale la 

Craiova a fost o onoare și în același timp o provocare, având în vedere conjunctura în care s-a 

impus desfășurarea acesteia, în timp record și cu fonduri insuficiente.  

 Restricțiile cauzate de pandemia de Covid19 au fost ridicate după 10 martie, iar în aprilie 

s-au desfășurat olimpiadele naționale, în regim de urgență. Am urmărit ecourile din țară. Au fost 

probleme în multe județe, însă suntem convinși că peste tot colegii au făcut tot ce au putut și au 

dat tot ce au avut mai bun pentru bunul mers al acestor olimpiade.  

 În continuare, vă relatăm pe scurt eforturile depuse de Comisia judeţeană de organizare 

a olimpiadei,  al cărei președinte a fost domnul inspector școlar general, conform prevederilor 

art. 18, al. 4 (a) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 

modificat prin OME 3123/2022, punctul 11.  

Echipa noastră a fost mobilizată de doamna inspectoare de limbi romanice, a cărei 

experiență  în organizarea de concursuri și olimpiade s-a demonstrat în ultimii 8 ani în calitate de 

inspector școlar al ISJ Dolj pentru limbile romanice, dar și anterior, în cadrul ARPF Dolj.  

Am contactat toți partenerii noștri instituționali francofoni din România, Franța și Belgia, 

am invitat să ni se alăture ca parteneri Primăria, Consiliul Județean și Prefectura Dolj și am 



solicitat implicarea asociațiilor francofone, am făcut adrese către instituțiile de cultură și 

Universitatea din Craiova împreună cu care am organizat activități pentru olimpici.  

Ne-am ocupat de tot ce înseamnă logistica organizării olimpiadei, inclusiv de contractarea 

de sponsorizări. De asemenea, pe lângă tradiționalele mape, am achiziționat rechizite și am oferit 

materiale promoționale pentru toți participanții la olimpiadă, astfel încât fiecare elev și profesor 

să plece cu un mic suvenir de la Craiova, indiferent dacă este sau nu premiat. Am făcut tot 

posibilul ca zilele petrecute de olimpici în orașul nostru să fie cât mai plăcute. Cel mai important, 

organizarea și desfășurarea probelor olimpiadei au fost impecabile.  

Ne-am mobilizat cu mașinile personale pentru a prelua delegațiile la sosire și a le 

transporta, cu tot cu bagaje, la locațiile de cazare și, de asemenea, pentru a le conduce la plecare. 

Fără comentarii, ne-am adaptat programul personal după fiecare modificare a orelor de sosire 

anunțate de oaspeții noștri.  

Toate delegațiile au avut un profesor de franceză craiovean ca însoțitor și ghid pe întreaga 

durată a sejurului la Craiova. I-am condus pe elevi la probele olimpiadei, le-am prezentat 

frumusețile orașului nostru, ne-am ocupat de demersuri administrative, am ținut legătura cu ISJ 

și spațiile de cazare și multe altele. Am fost lângă ei permanent! Cu atât mai mult ne întristează 

comentariile negative apărute în spațiul public abia după mai multe zile de la încheierea 

olimpiadei din partea unor persoane cu care am petrecut timpul răpit familiilor noastre, cu care 

am râs, am povestit, ne-am împrietenit... Nu înțelegem de ce nu s-au transmis prompt aceste 

sesizări, mai ales că tot ce s-a anunțat prin noi a fost remediat. 

Tot noi, profesorii de limba franceză, împreună cu doamna inspectoare de limbi romanice, 

am organizat activități culturale și vizite ghidate ale principalelor repere turistice craiovene, 

precum și un program artistic de înaltă ținută, susținut de elevii craioveni la festivitatea de 

deschidere, pe care mulți dintre oaspeții noștri au descris-o ca fiind „cum nu s-a mai văzut la nicio 

olimpiadă”, și această afirmație a fost în sensul cel mai bun posibil!  

Am avut onoarea de a o avea alături de noi la deschiderea de gală pe Excelența sa, doamna 

Laurence Auer, ambasadoarea Republicii Franceze în România, care ne-a felicitat pentru 

eforturile depuse în organizarea acestui eveniment.  

Toate aceste activități au fost pregătite și implementate în zeci de ore din timpul nostru 

liber. De multe ori unii dintre noi am lucrat nopțile pentru a face față tuturor cerințelor, deloc 

puține, inerente organizării unui astfel de eveniment.  



Domnule Ministru, noi nu am stat acasă în Săptămâna Mare, nu am făcut pregătiri de 

Paște, ci ne-am implicat cu tot sufletul pentru bunul mers al Olimpiadei. Cât de mare poate fi 

nedreptatea ca toată munca noastră să fie dusă în derizoriu de câteva fotografii scoase din 

context? Oare chiar nu a fost nimic bine la Craiova? Oare munca noastră nu înseamnă nimic 

pentru nimeni?  

Ceea ce nu se spune în presă, însă este confirmat public de doamna primar, este faptul că 

internatul în care s-au înregistrat reclamații nu este o nici pe departe o ruină, așa cum s-a sugerat 

în mod tendențios. Este adevărat că unele camere nu au avut baie proprie, însă camerele și băile 

au fost curate și igienizate. Internatul dispune de centrală termică proprie, are finisaje cu gresie 

și faianță în băi, camerele sunt decente, au parchet laminat și geamuri termopan, iar cantina 

arată bine, după cum veți vedea la finalul prezentei scrisori, unde vom atașa mai multe fotografii. 

Nu este lux, dar sunt condiții decente.  

Am fost certați că nu am optat pentru alte internate școlare. Ceea ce nu se spune însă în 

presă este că ni s-au retras în ultimul moment o parte din spațiile de cazare propuse pentru 

Olimpiada Națională de Limba Franceză, spre a veni în sprijinul bunei desfășurări a Olimpiadei 

Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice, care a fost repartizată la Craiova ulterior, 

iar noi am acceptat, pentru că am dorit să fie bine pentru toți colegii !  

De asemenea, s-a omis precizarea faptului că majoritatea internatelor școlare au fost 

rezervate în scopul găzduirii de refugiați, acest lucru făcând foarte dificilă sarcina noastră de a 

găsi locuri de cazare suficiente în aceste locații. Cu toate acestea, ne-am străduit ca în fiecare 

cameră să fie repartizați doi sau cel mult trei elevi.  

Dorința noastră a fost să aducem copiii în centru, să se bucure de oraș fără să depindă de 

transportul în autocare sau taxi, așa cum am depins noi în alți ani când am însoțit elevi la 

olimpiadele naționale. Nu am reușit în totalitate, unul dintre spațiile de cazare fiind mai departe, 

iar elevii de acolo fiind transportați în autocar. A fost neplăcut pentru ei să se aștepte unii pe alții 

de fiecare dată când a fost nevoie să fie aduși în centru și ne cerem scuze pentru acest lucru, 

totodată mulțumindu-le pentru înțelegere.  

Având în vedere numeroasele sesizări privind diverse probleme de sănătate și alergii ale 

unora dintre elevi, semnalate atât telefonic, cât și  în formularul Google Forms trimis în județe de 

doamna inspectoare de limbi romanice, extrem de atentă la nevoile olimpicilor, meniul a fost 

realizat împreună cu un medic nutriționist. Menționăm că toate locațiile de cazare au avut același 

meniu generos, inclusiv meniurile de post solicitate de anumiți participanți.   



Ne pare rău că nu am reușit să găsim suficiente sponsorizări pentru a le plăti copiilor 

cazarea la hotel. Chiar ne-am străduit, dar firmele au suferit după pandemie! În schimb, am făcut 

rost de numeroase cadouri pentru premii, iar cu sumele primite din sponsorizări am dublat 

premiile în bani oferite de Ministerul Educației. În plus, pentru cei mai mulți dintre copii, cel mai 

frumos moment al olimpiadei a fost cina festivă. Atmosfera a fost minunată, iar bucuria de a 

petrece împreună pe care au arătat-o copiii este greu de descris în simple cuvinte!  

Sunt încă multe de spus, Domnule Ministru, multe lucruri bune, frumoase care s-au 

întâmplat la Craiova: întâlniri de suflet, noi prietenii, emoții, bucuria reușitei, experiențe de 

neuitat. Am reușit, prin eforturile noastre, să suplimentăm cu câteva zeci de premii speciale 

distincțiile oferite de Ministerul Educației.  

Am făcut tot ce am putut omenește pentru bunul mers al acestei olimpiade, cei mai mulți 

dintre noi în detrimentul propriilor familii. Nu merităm această umilință și în niciun caz nu trebuia 

să-i fie încetată detașarea în interesul învățământului doamnei inspectoare de limbi romanice 

care a fost zi și noapte pe baricade, alături de noi și care, de-a lungul timpului, a susținut limba 

franceză și valorile francofoniei în județul nostru, iar pentru Olimpiada Națională de Limba 

Franceză s-a implicat trup și suflet. Este inuman să aibă de suferit tocmai persoana care a dus tot 

greul acestei organizări.  

 Dintotdeauna olimpiadele naționale au necesitat eforturi uriașe, iar dumneavoastră, 

Domnule Ministru, cunoașteți la fel de bine ca noi situația. La Craiova s-a muncit enorm, s-au 

făcut eforturi pe toate planurile. Sperăm ca munca noastră să nu fie cu totul ignorată sau dusă în 

derizoriu. În continuare, atașăm mărturii primite de la participanții la Olimpiada națională de 

limba franceză, articole de presă și postări ale participanților, urmate de fotografii de la Colegiul 

Economic „Gh. Chițu”. 

Vă mulțumim pentru imparțialitatea cu care veți analiza situația, acum că v-am împărtășit 

și punctul nostru de vedere și vă rugăm a dispune reanalizarea deciziei ISJ Dolj de a înceta 

detașarea în interesul învățământului a doamnei inspectoare de limbi romanice.  

Cu deosebit respect,  

    Profesorii de limba franceză din județul Dolj 

02.05.2022 

 

 



MĂRTURII ALE PARTICIPANȚILOR LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 

LIMBA FRANCEZĂ 

 

Lotul național al județului Bacău ne povestește experiența de la Craiova: 

In numele lotului din judetul Bacau, tinem sa multumim organizatorilor si tuturor persoanelor 

implicate pentru gazduirea si sprijinul oferit pe parcursul desfășurării olimpiadei de lb franceza! 

Am petrecut momente intense, pline de emotii, de daruire si bucuria succesui alaturi de colegii 

craioveni. Va multumim pentru tot efortul pe care l-ati depus pentru a  ne asigura logistica si 

cazarea optima necesara! Ne vom reaminti cu drag de aceste zile minunate si vom reveni cu drag 

in Craiova!  (Elena D.) 

 

Olimpiadele au reprezentat dintotdeauna motive pentru care merită “să lupți”, să îți depășești 

limitele. Cu toate acestea, nici măcar cele mai mari “sacrificii școlare” nu pot garanta succesul, 

căci dificultatea subiectelor din acest an a uimit ,cu siguranța, elevii. În schimb, nu pot să nu le 

mulțumesc organizatorilor pentru faptul că ne-au asigurat condiții bune, cât și un program destul 

de bine pus la punct, care a reușit, cât de cât, să ne facă să ne detașăm puțin de presiunea 

competiției. Ne vom reaminti cu drag de aceste zile minunate si vom reveni cu drag in Craiova! 

(Mateea C). 

 

Olimpiada de franceza a fost o experienta minunata. Toti organizatorii s-au straduit sa avem parte 

de tot ce aveam nevoie. Cazarea a fost placuta, iar mesele acceptabile  desi nu mi-au 

depasitasteptarile! Elevii erau prietenosi si ne-am inteles foarte bine. De la filmul vizionat pana 

la obiectivele vizitate , toate au fost memorabile, iar intreaga experienta a fost ceva de neuitat. 

(M. Malina). 

 

Aceasta a fost prima dată în care am participat la un concurs de limba franceză, din experiența 

aceasta am putut sustrage părți rele și părți bune. 

M-aș putea considera ca și norocoasă fiindcă am beneficiat de condiții  bune de cazare si  mese 

la cantina liceului Cuza! O altă chestie care mi-a plăcut a fost programul de vizite si mi-au plăcut 

foarte mult oamenii care au fost foarte drăguți si primitori. Și în același timp am apreciat 

atmosfera unei experiențe plăcute, de neuitat!  

Anul acesta am avut oportunitatea de a participa la Olimpiada Națională de Franceză, organizată 

la Craiova, un oraș al culturii și al istoriei. Aici am cunoscut oameni frumoși, calzi și primitori, 

alături de care am trăit atât emoțiile concursului, cât și bucuria înfiripării de noi prietenii. 

Indiferent de rezultate, competiția ne-a învățat să ne susținem reciproc, fiind o cale de 

autocunoaștere și de cizelare a cunoștințelor acumulate. Nu le voi uita niciodată pe colegele mele 

din lotul băcăuan și pe doamna profesoară Alina Scarlat din Craiova care ne-a fost alături la 

fiecare pas. Ne va lega întotdeauna dragostea pentru limba franceză! ( Stefana G.) 

 

Olimpiada Nationala de Franceza mi-a oferit oportunitatea de a trăi una din cele mai frumoase 

experiențe. Fără îndoială, am reușit să construiesc noi legături și prietenii, dar și să îmi depășesc 

limitele. Doresc a le mulțumi organizatorilor pentru condițiile bune si, de asemenea, pentru 

programul interesant care m-a ajutat să descoper frumusețea orașului. (Arabella L.) 

 



Anul acesta , între 18 si 22 aprilie , limba franceză a adus din nou împreună copiii din toată țara 

la Olimpiada Națională de Franceză, ce a avut loc la Craiova. Încă din prima zi am fost 

întampinați cu amabilitate de toată lumea. Am avut ocazia de a vizita frumosul oraș Craiova , un 

oraș cu adânci rădăcini istorice. Farmecul acestuia este dat de împletirea armonioasă dintre 

modern și tradițional. De asemenea, aici am legat prietenii strânse care au dat naștere unor 

povești frumoase și împreună am trecut prin toate emoțiile pe care ni le-a adus această experiență. 

Mă consider norocoasă că am avut șansa de a participa la această olimpiadă care mi-a oferit 

amintiri de neuitat ! (Teodora L.) 

 
 

Județul Alba ne descrie experiența olimpiadei:  

Săptămâna Olimpiadei Naționale de Limba Franceză de la Craiova, pentru  noi, cei din județul 

Alba, a fost  una frumoasă. Ne-au lăsat impresii foarte bune  felul în care s-au derulat toate 

activitățile planificate în programul olimpiadei, vizitele culturale și în aer liber la care am avut 

acces, precum și  grija și atenția pe care ni le-a oferit profesorul responsabil de grupul nostru. 

Am apreciat de asemenea și că, locația unde am luat masa și am fost cazați, Colegiul Național 

Economic  „Gheorghe Chițu” Craiova, ne-a oferit condiții bune, iar acesta s-a aflat în apropierea 

multor obiective importante pentru noi, ceea ce ne-a transmis un sentiment de siguranță și 

încredere. O poveste frumoasă, scrisă pentru noi, de Craiova! (C.C.) 

 

 

O elevă din Slatina, județul Olt ne-a transmis gândurile ei după olimpiadă: 

Participând la Olimpiada Națională de limba franceză am avut ocazia de a vizita orașul Craiova, 

de a-l cunoaște mai bine. Craiova este un oraș frumos, cu multe atracții, începând de la Muzeul 

de Artă,până la Parcul Romanescu. Am fost cazata la căminul liceului Elena Cuza unde am legat 

câteva  prietenii cu niste oameni minunați.Condițiile căminului au fost destul de bune ,iar mesele 

chiar copioase,personalul a fost foarte amabil. 

       Debutul olimpiadei a avut loc la Teatrul Național unde am avut ocazia de a vedea câțiva copii 

foarte talentați care au oferit momente de neuitat,spectacole în limba mea de suflet,limba franceza. 

      Am beneficiat totodată și de bilet gratuit la Muzeul de Artă și la spectacolul ,,Cântăreața 

cheală”,ceea ce mi-a plăcut foarte mult,căci m-a ajutat sa îmi iau puțin gândul de la tensiunea pe 

care o presupunea olimpiada,fiind de nivel național. 

      La final,am luat cina la Flora Events,unde m-am distrat așa cum nu am mai făcut-o de ceva 

vreme,dansând și cântând alături de ceilalți participanți. 

      Pentru mine a fost o experiență frumoasă de la început până la sfârșit, o experiență pe care 

nu o voi uita, la fel cum nu voi uita nici oamenii pe care i-am cunoscut. 

 

 

Și participanții din Vaslui s-au declarat mulțumiți de tot ce au trăit în cele 5 zile la Craiova: 

Consider că participarea la etapa națională a Olimpidei de limba franceză a fost o experiență 

unică. Noi, lotul de la Vaslui, ne-am apropiat foarte repede și am făcut împreuna amintiri de 

neuitat. Mă bucur că am avut ocazia de a întâlni elevi de vârsta mea,care au aceeași pasiune ca 

mine:limba franceză. 

Am vizitat de asemenea orașul Craiova pe parcursul celor 5 zile petrecute acolo și pot spune că 

am rămas plăcut impresionată: Centrul vechi, Muzeul de Artă, Parcul Nicolae Romanescu și multe 

altele. La Olimpiadă, sincer, am avut emotii, pentru cã nu eram atât de sigură pe mine. Era pentru 

prima dată când dădeam o probă orală. Când am văzut că stiu să răspund la întrebãri, am prins 



curaj si mi-am zis că pot mai mult, chiar să obtin un punctaj mare. În concluzie,mi-a plăcut sejurul 

la Craiova.- povestește o elevă din Huși. 

 

Pot spune ca am fost multumita de sejurul la Craiova. Am avut ocazia de a vizita un oras nou, 

Craiova, unde am intalnit persoane noi si am vizitat atractiile orasului.  Cazarea a fost curata si 

macarea bine preparata, pe gustul meu. Totusi, din cauza drumului lung nu m-am simtit atat de 

odihnita pentru olimpiada, avand in vedere ca am stat 10 ore pe tren, dar a fost o experienta 

placuta. – B., din Vaslui 

Pentru mine, sejurul petrecut la Craiova a fost o experiență deosebită. Odată cu olimpiada de 

franceză am descoperit frumusețile acestui oraș, am întâlnit persoane foarte amabile și am avut 

șansa de a găsi elevi foarte talentați cu care am legat prietenii de durată. Locuitorii orașului 

Craiova au fost primitori și avut grijă să ne simțim cât mai bine, oferindu-ne condiții bune de 

cazare și masă. A fost o experiența de neuitat pe care aș vrea să o repet și anul viitor.- 

completează o altă colegă din lotul de la Vaslui 

 

 

Cu o impresie plăcută a rămas și lotul din Galați: 

Pentru mine, Olimpiada Națională de Limba Franceză de la Craiova a reprezentat o experiență 

memorabilă, cu atât mai minunată cu cât a fost ultima de acest gen din viața mea de elev. Am fost 

întâmpinați de oameni primitori și plini de energie, care ne-au călăuzit pașii printr-un oraș despre 

care nu știam că poate oferi atât de multe oportunități turistice interesante. În ceea ce privește 

organizarea, este de apreciat efortul enorm al tuturor celor implicați. Nu este deloc ușor să asiguri 

o bună  desfășurare a unei faze naționale de olimpiadă, dar din punctul meu de vedere, 

demersurile din acest an au avut un final reușit. De asemenea, cazarea și masa mi s-au părut 

ireproșabile. Cel mai mult m-au impresionat activitățile care ne-au ajutat să ne relaxăm după 

susținerea probelor, vizitele la muzee și în Parcul „Nicolae Romanescu”, care au fost cu atât mai 

frumoase cu cât am avut un profesor care să ne îndrume cu multă pasiune. 

Vă mulțumim pentru toate emoțiile trăite! – ne-a povestit o elevă de clasa a XII-a.  

 

Pentru mine, Olimpiada Națională de Limba Franceză a reprezentat o oportunitate de a progresa, 

dar și de a deschide noi orizonturi. A fost o experiență specială, fiind prima dată când am 

participat la etapa națională a unei olimpiade. Craiova este un oraș excepțional, care m-a 

impresionat încă de la început, atât datorită numeroaselor oportunități turistice, cât și căldurii cu 

care ne-au primit oamenii de aici. Organizarea acestui eveniment nu poate fi comparată cu nimic, 

fiindcă efortul și dedicarea de care s-a dat dovadă au avut un mare succes, lucru care contează 

enorm și care este demn de apreciat. În ceea ce privește cazarea și masa, nu pot spune decât că 

am fost surprinsă în cel mai plăcut mod. 

De asemenea, faptul că am avut lângă noi un profesor însoțitor din Dolj a însemnat foarte mult 

pentru mine, deoarece, cu un zâmbet cald și prietenos, ne-a îndrumat și ne-a prezentat minunatele 

obiective turistice din Craiova într-un mod nemaipomenit. Mulțumim pentru aceste experiențe 

memorabile!- își amintește cu drag o elevă de clasa a VII-a.  

 

Moldova de Sud felicită Oltenia!  

Olimpiada de limba franceză a fost pentru mine o șansă de a socializa, de a cunoaște oameni cu 

suflet frumos care au dăruit și s-au dăruit trup și suflet. Din punctul meu de vedere, totul a fost 

minunat: cazarea într-un cămin curat, masa ireproșabilă (la cerere, au fost gătite meniuri de post 

pentru elevi și profesori), profesorii însoțitori care și-au dedicat tot timpul pentru a ne face să mai 

uităm de emoțiile probelor prin frumoasele plimbări, vizite la muzee, socializări cu grupul de elevi, 

etc.  

 



Fiind ultima olimpiadă din viața de elev, pot spune cu sinceritate că închei pleiada de concursuri 

naționale cu gânduri minunate, cu bucurie și cu deosebită recunoștință față de toți dascălii care 

se străduiesc din răsputeri să transforme infimul material într-un infinit sufletesc! Totul e posibil, 

daca exista dăruire, dragoste, bucuria de a-l  face pe celălalt să se simtă bine. Moldova s-a simțit 

minunat pe plaiuri oltenești! Felicitări tuturor organizatorilor!- relatează o elevă de clasa a XII-

a de la secția bilingv franceză.  

 

 

T., din Vâlcea, ne vorbește despre subiecte și despre condițiile de cazare:  

Subiectele de la proba scrisă au fost la nivelul așteptărilor mele, și cele de la proba orală au fost 

destul de ușoare cu excepția unui Exercițiu de la proba de ascultare care mi s-a părut destul de 

dificil pentru un nivel A2. Despre cazare pot spune ca am fost destul de dezamăgită, paturile au 

fost tari, baia era la comun și igiena a lăsat de dorit. 

 

 

O elevă de clasa a XI-a de la un liceu din București mărturisește:  

Părerea mea este una buna referitoare la condițiile și mâncarea din săptămâna în care am fost la 

Craiova. În ceea ce privește cazarea (apa calda, caldura), a fost totul bine, iar mâncarea, de 

asemenea. 

 

 

Prof. însoțitor din Caraș-Severin recunoaște că cel mai mare impediment a rămas…vremea:  

În ciuda timpului nefavorabil,  organizatorii și-au dat toată silința să ne simțim bine.  

Atunci când a plouat,  am avut tur ghidat pentru Muzeul de Artă, Casa Baniei, Muzeul Științei. 

Când vremea ne-a permis, am fost în minunatele Parc Romanescu și Parcul Botanic, stadionul 

Oblemenco și bineînțeles fascinantul Centru Vechi. 

Toate acestea au făcut să uităm de „altele”, mai puțin plăcute. 

 

 

Un elev din Sălaj ne scrie: 

Legat de experiența mea acolo, trebuie sa menționez că lotul județului meu a fost cazat la hotelul 

Euforia, unde condițiile au fost remarcabile. Nu se pune problema sa nu fi avut căldură sau apa 

calda. Camera a fost curată, aerisita, iar personalul hotelului a venit zilnic sa ne întrebe dacă avem 

nevoie de curățenie, prosoape, etc. Legat de mâncare, mesele au fost consistente, mic dejun de tip 

bufet suedez, prânz format din ciorba și felul 2, iar la cina aveam un fel de mâncare și un mic 

desert.  Cât despre cât de buna a fost mâncarea, trebuie sa recunosc ca ceea ce am primit nu a fost 

întocmai conform preferințelor mele culinare, deoarece carnea nu se afla in meniul meu de baza, 

însă in principiu, nu au existat probleme. Mâncarea a fost destul de proaspăta. Legat de organizare, 

am fost așteptați in prima zi in gara de doamna coordonator, care ne-a dus la hotel cu mașina 

personală, ulterior la festivitatea de deschidere si ne-a prezentat traseul pe care trebuia sa îl urmam 

pana la colegiul la care am susținut probele. In zilele următoare, ne-am reîntâlnit cu doamna 

coordonator, care a venit sa vadă cum ne simțim si dacă e totul in regula. Per total, a fost o 

experiența frumoasa, o săptămâna intensa care mi-a creat amintiri pe care nu le voi uita.  

 

 

 

Mărturia unei eleve din jud. Ialomița: 

Pentru mine, experiența de la Craiova a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o. 

Datorită acestei experiențe, am reușit să mă evaluez, să leg prietenii care cu siguranță nu se vor 

uita, să mă bucur de fiecare clipă și să fiu mândră de tot ceea ce am realizat. Chiar dacă nu am 



reușit să ajung printre primii, eu sunt extrem de mândră că am ajuns până aici și de tot ceea ce am 

realizat! Faptul că am reușit să cunosc atâtea persoane minunate, și să vizitez atâtea locuri superbe 

mă face să cred că acesta este premiul meu! A fost o onoare să particip și aș repeta această 

experiență, ori de câte ori aș avea ocazia! (Denisa) 

 

 

O altă mărturie a unei eleve de clasa a XI-a din jud. Ialomița:  

Pentru mine, etapa naționala a ONLF de anul acesta organizata la Craiova, județul Dolj a 

reprezentat o experiența inedită. Fiecare olimpiada națională și fiecare oraș gazdă sunt diferite în 

esența lor, însă Craiova m-a impresionat prin ospitalitatea oamenilor și prin dorința de a face 

lucrurile cât mai bine posibil. Eu și colegii mei am fost cazați la hotel Euphoria, loc care a creat 

condițiile ideale relaxării de dinainte și dupa o competiție stresantă, iar personalul și serviciile au 

fost, după părerea mea, ireproșabile (de departe cea mai buna cazare de care am avut parte la cele 

6 faze naționale la care am participat până acum). Din punctul de vedere al organizării, programul 

ne-a permis să vizităm multe dintre obiectivele Craiovei, dintre care preferatele mele au fost 

Muzeul de Arta și filiala Dolj a Băncii Naționale a României. Doamna profesoară care ne-a ghidat 

de când am ajuns și până am plecat ne-a dat dovadă de multă dedicare, amabilitate și un spirit 

autentic de gazdă la fiecare pas. În ultimul rând, la Craiova am legat multe prietenii de durată, m-

am bucurat de reușitele competiției și am vizitat unul dintre cele mai frumoase orașe istorice din 

sudul României, în care m-aș întoarce oricând. (Melania)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzii în urma Olimpiadei naționale de Limba franceză 

Craiova, 18-22 aprilie 2022 



 

Un articol care merită citit integral, întrucât reflectă, în linii mari, întreaga desfășurare a 

Olimpiadei naționale de Limba franceză, de luni până vineri 

https://www.edupedu.ro/cum-a-fost-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-de-la-craiova-vazuta-si-traita-

in-lotul-judetului-prahova-impresii-de-la-elevi-si-profesori/ 

 

 

 

https://www.edupedu.ro/cum-a-fost-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-de-la-craiova-vazuta-si-traita-in-lotul-judetului-prahova-impresii-de-la-elevi-si-profesori/
https://www.edupedu.ro/cum-a-fost-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-de-la-craiova-vazuta-si-traita-in-lotul-judetului-prahova-impresii-de-la-elevi-si-profesori/


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

https://www.edupedu.ro/cum-a-fost-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-de-la-craiova-vazuta-si-

traita-in-lotul-judetului-prahova-impresii-de-la-elevi-si-profesori/  

 

 

 

https://www.edupedu.ro/cum-a-fost-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-de-la-craiova-vazuta-si-traita-in-lotul-judetului-prahova-impresii-de-la-elevi-si-profesori/
https://www.edupedu.ro/cum-a-fost-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza-de-la-craiova-vazuta-si-traita-in-lotul-judetului-prahova-impresii-de-la-elevi-si-profesori/


https://expresuniversal.wordpress.com/2022/04/27/olimpiada-nationala-de-limba-franceza-

craiova-2022/  

 

 

https://expresuniversal.wordpress.com/2022/04/27/olimpiada-nationala-de-limba-franceza-craiova-2022/
https://expresuniversal.wordpress.com/2022/04/27/olimpiada-nationala-de-limba-franceza-craiova-2022/


 

 



 

 



https://www.gazetanord-vest.ro/2022/04/foto-rezultate-deosebite-obtinute-de-elevii-

satmareni-la-olimpiada-nationala-de-limba-

franceza/?fbclid=IwAR1xFkZehybWxwwRRW_vlqZo2iAE3JoRisXcOdwStb-

5EhnnZwf5A6FcZ6I?gdpr 

 

 

 

 

https://www.gazetanord-vest.ro/2022/04/foto-rezultate-deosebite-obtinute-de-elevii-satmareni-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza/?fbclid=IwAR1xFkZehybWxwwRRW_vlqZo2iAE3JoRisXcOdwStb-5EhnnZwf5A6FcZ6I?gdpr
https://www.gazetanord-vest.ro/2022/04/foto-rezultate-deosebite-obtinute-de-elevii-satmareni-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza/?fbclid=IwAR1xFkZehybWxwwRRW_vlqZo2iAE3JoRisXcOdwStb-5EhnnZwf5A6FcZ6I?gdpr
https://www.gazetanord-vest.ro/2022/04/foto-rezultate-deosebite-obtinute-de-elevii-satmareni-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza/?fbclid=IwAR1xFkZehybWxwwRRW_vlqZo2iAE3JoRisXcOdwStb-5EhnnZwf5A6FcZ6I?gdpr
https://www.gazetanord-vest.ro/2022/04/foto-rezultate-deosebite-obtinute-de-elevii-satmareni-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza/?fbclid=IwAR1xFkZehybWxwwRRW_vlqZo2iAE3JoRisXcOdwStb-5EhnnZwf5A6FcZ6I?gdpr


https://rasunetul.ro/dorothea-chiciudean-de-la-cnam-mentiune-speciala-la-olimpiada-

nationala-de-limba-franceza?fbclid=IwAR1cG7cyCM7-_sHcOpEKKW-

bMQlTIdeHPns4_HKAXPRXciibEqzJhMCvuiU  

 

 

https://rasunetul.ro/dorothea-chiciudean-de-la-cnam-mentiune-speciala-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza?fbclid=IwAR1cG7cyCM7-_sHcOpEKKW-bMQlTIdeHPns4_HKAXPRXciibEqzJhMCvuiU
https://rasunetul.ro/dorothea-chiciudean-de-la-cnam-mentiune-speciala-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza?fbclid=IwAR1cG7cyCM7-_sHcOpEKKW-bMQlTIdeHPns4_HKAXPRXciibEqzJhMCvuiU
https://rasunetul.ro/dorothea-chiciudean-de-la-cnam-mentiune-speciala-la-olimpiada-nationala-de-limba-franceza?fbclid=IwAR1cG7cyCM7-_sHcOpEKKW-bMQlTIdeHPns4_HKAXPRXciibEqzJhMCvuiU


 

 

 

 

 



 

 



 

 



Oaspeții au zâmbit la Craiova !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Imagini de la Colegiul Economic „Gh. Nenițescu” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


