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Nr. 24.789/16.01.2019  

 

 

APROB.  

Secretar de Stat,  

Irina Elisabeta KOVÁCS  

      

 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea şi desfăşurarea 

OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE 

- nivel gimnazial și liceal - 

 

Capitolul I - Cadrul general 

 

Art. 1 Olimpiada de limbi clasice este o competiţie naţională de excelenţă cu deschidere 

internaţională, la care participă elevi din toate judeţele ţării, din învăţământul de stat, particular 

şi confesional. 

Art. 2 (1) Organizarea şi desfăşurarea etapelor olimpiadei respectă prevederile din 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în vigoare. 

(2) Olimpiada de limbi clasice se adresează elevilor din gimnaziu şi liceu, de la instituţii de 

învăţământ de stat şi private, capabili de performanţă la disciplinele limba latină și greaca veche, 

creativi şi cu un orizont cultural de factură umanistă adecvat vârstei. 

(3) Fiecare candidat participă la clasa la care este înscris în anul desfășurării olimpiadei. La 

recomandarea profesorului, elevul poate participa la o altă clasă, cu respectarea programei 

pentru clasa la care se înscrie în competiție. 

(4) Elevii pot opta și pentru a participa la competițiile din cadrul olimpiadei, destinate selecției 

loturilor reprezentative ale României pentru olimpiadele internaționale de limbi clasice de la 

Arpino, Sulmona, Venosa și Viterbo, conform precizarilor din anexă.  

Art. 3 (1) Olimpiada de limbi clasice are următoarele etape: judeţeană/pe municipiul Bucureşti, 

naţională şi internaţională. 

(2) Fiecare dintre etapele olimpiadei de limbi clasice se desfăşoară pe secţiuni: limba latină şi 

limba greacă veche (elină). 

(3) Concurenții la olimpiada de limbi clasice susțin o singură probă scrisă, cu o durată de 3 ore, 

atât la gimnaziu, cât şi la liceu. 

Art. 4 (1) Oimpiada de limbi clasice este organizată pe două secțiuni: 

- limba latină: clasele a VII-a* – a XII-a;  

- limba greacă veche (elină): clasele a IX-a – a XII-a. 
*elevii din clasa a VII-a vor participa la olimpiadă începând cu anul școlar 2019-2020, când începe aplicarea 

noii programe Elemente de limbă latină și de cultură romanică, la clasa a VII-a. 

(2) La recomandarea profesorilor, la competiția destinată selecției în vederea participării la 

olimpiadele internaționale (Arpino, Sulmona, Venosa, Viterbo), se pot înscrie elevi de la orice 

clasă, care au parcurs programa specifică fiecărei competiții. 

(3) Proba de selecție se va desfășura în cadrul etapei naționale a competiției, după susținerea 

probei scrise, conform programării pe care o va realiza comisia centrală.  
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Capitolul II. Organizarea și desfășurarea olimpiadei: 

 

Art. 5 (1) Responsabilitatea organizării și desfășurării olimpiadelor, în funcție de etapa de 

desfășurare, revine:  

a) inspectoratelor școlare, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București;  

b) DGETÎPG, DGÎSSEP și DGMRP/DM din cadrul MEN, pentru etapa națională.  

(2) Comisia județeană de organizare și desfășurare a olimpiadei va fi alcătuită conform 

prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în 

vigoare.  

(3) Conform prevederilor în vigoare, Comisia centrală a olimpiadei naționale are următoarea 

componență:  

a) președinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în 

domeniu/un cercetător din instituții culturale, artistice, științifice, sportive;  

b) președinte executiv, care poate fi: inspector/expert/consilier/inspector de specialitate din 

cadrul DGETÎPG/DGÎSSEP/DGMRP/DM /un inspector școlar ori un cadru didactic de 

specialitate, având rezultate deosebite în activitate, selectat de Comisia de selecție;  

c) vicepreședinți: cadre didactice universitare, inspectori școlari sau cadre didactice de 

specialitate din învățământul preuniversitar;  

d) secretari: informaticieni, inspectori școlari sau profesori din învățământul preuniversitar 

având competențe de operare pe calculator;  

e) secretar științific: reprezentantul/reprezentanții CNEE/reprezentanții MEN/ inspectori 

școlari sau cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar desemnate de MEN, 

cu atribuții referitoare la elaborarea subiectelor și baremelor de olimpiadă. 

(4) Atribuțiile specifice Comisiei centrale sunt cele specificate în Metodologia-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare în vigoare.  

Art. 6 În cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic, 

inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale 

olimpiadei naționale, organizând direct etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București. 

 

 

Capitolul III Structura subiectelor și selecţia elevilor  

Art. 7 (1) La toate etapele olimpiadei, competiția constă în susținerea unei probe scrise, cu 

durata de 3 ore.  

(2) În data în care se desfășoară etapa județeană a olimpiadei, elevii doritori să participe la 

concursul de selecție pentru competiția internațională de la Arpino  vor primi subiectul la ora 

13.00, imediat după expirarea timpului destinat olimpiadei. 

(3) Evaluarea lucrărilor la concursul de selecție pentru competiția de la Arpino va fi realizată 

de către profesorii universitari, care vor primi lucrările scanate, prin e-mail, de la inspectorul 

de limbi clasice, conform uzanței.  

Art. 8 Subiectele cuprind sarcini de lucru vizând competenţa-cheie de Sensibilizare şi 

exprimare culturală şi valorifică următoarele elementele care definesc atitudinile şi valorile 

specificate în programa şcolară: 

- asumarea conştientă a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual european; 

- conştientizarea contribuţiei limbilor clasice şi a civilizaţiei Antichităţii greco-latine la 

elaborarea modelului cultural european; 

- dezvoltarea unei gândiri logice şi critice prin descoperirea elementelor şi structurilor specifice 

limbilor clasice şi civilizaţiei greco-latine prezente în diverse domenii ale cunoaşterii şi acţiunii 

umane. 

Art. 9 Începând cu anul școlar 2018-2019, proba scrisă pentru etapele județeană și națională  

ale olimpiadei are următoarea structură și punctajul distribuit astfel:  
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LIMBA LATINĂ:  

Clasele a VII-a* - a VIII-a, a IX-a : 

Subiectul I (40 p.) 

Traducere text 

Subiectul II (30 p.) 

Analiză gramaticală  

Subiectul III (20 p.) 

Cultură și civilizație (VIII) / Eseu (IX) 

din oficiu 10 p. 

 

 

Clasa a X-a: 

Subiectul I (40 p.) 

Traducere text 

Subiectul II (20 p.) 

Analiză gramaticală  

Subiectul III (30 p.) 

Retroversiune 

din oficiu 10 p. 

 

Clasa a XI-a: 

Subiectul I (50 p.) 

Traducere text  

Subiect II (40 p) 

Analiză literară 

din oficiu 10 p. 

 

Clasa a XII-a: 

Subiectul I (50 p.) 

Traducere text  

Subiect II (40 p) 

Analiză literară 

din oficiu 10 p

LIMBA GREACĂ VECHE:  

Clasa a IX: 

Subiectul I (30 p.) 

Traducere text 

Subiectul II (30 p.) 

analiză gramaticală 

Subiectul III (30 p.) 

Cultură și civilizație 

din oficiu 10 p. 

 

Clasa a X: 
Subiectul I (40 p.) 

Traducere text 

Subiectul II (30 p.) 

analiză gramaticală  

Subiectul III (20 puncte) 

Retroversiune 

din oficiu 10 p. 

 

Clasa a XI-a: 

Subiectul I (50 p.) 

Traducere text  

Subiect II (40 p.) 

Eseu pe teme de literatură 

din oficiu 10 p. 

 

Clasa a XII-a: 

Subiectul I (50 p.) 

Traducere text  

Subiectul II (40 p.) 

Eseu pe teme de literatură 

din oficiu 1

Art. 10 (1) Condiţia de calificare la etapa naţională este obţinerea a cel puţin 40% din punctajul 

maxim acordat la etapa județeană, conform prevederilor din Metodologia – cadru de 

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în vigoare, cu respectarea normei de 

reprezentare și în limita locurilor disponibile. 

(2) În situația în care nu se califică niciun elev la etapa națională la un anumit an de studiu, 

locul respectiv poate fi redistribuit altor niveluri de studiu, cu acordul Comisiei Centrale de 

limbi clasice, conform prevederilor din Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare în vigoare. 

Art. 11 Evaluarea lucrărilor la etapa județeană se va realiza cu respectarea prevederilor în 

vigoare, stabilite prin procedura specifică.   

Art. 12 (1) La etapa națională, sub coordonarea președintelui, cadru didactic universitar, 

membrii comisiei centrale vor alcătui subiectele pentru etapa națională. Activitatea se va 

desfășura în preziua competiției, cu respectarea prevederilor în vigoare. 
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(2) Imediat după susținerea probei scrise, sub coordonarea președintelui comisiei, a 

președintelui executiv și a vicepreședinților, membrii subcomisiei de evaluare vor începe 

evaluarea lucrărilor.  

(3) Selecția pentru competițiile internaționale este coordonată de profesorii universitari din 

cadrul Comisiei Centrale; precizările privind conţinutul acestor competiţii respectă prevederile  

regulamentelor competițiilor internaționale. 

Capitolul IV: Norma de reprezentare  

Art. 13 (1) Conform prevederilor din  Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare în vigoare, pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, candidații 

trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obținut la 

etapa județeană/sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (40 de puncte), cu 

încadrarea în limita locurilor cuvenite.  

(2) Conform prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare în vigoare, la etapa naţională, de la fiecare clasă, va participa câte un 

elev, primul în ierarhia clasei la care a concurat, astfel:  

- la limba latină: 5 elevi (de regulă, câte 1 elev de la fiecare clasă a VII a*/a VIII-a – a XII-a);  

- la limba greaca veche: 4 elevi (de regulă, câte 1 elev de la fiecare clasă a IX-a – a XII-a); 

 (3) În situația de eventuală egalitate de punctaj la etapa județeană, conform prevederilor din 

Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, nu se face 

departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare cuvenite fiecărui județ. 

 (4) Inspectorul de limba română și limbi clasice din cadrul fiecărui inspectorat școlar va 

comunica lista participanților și a însoțitorilor la etapa națională, atât inspectorului general din 

cadrul MEN (minoritati2017romana@gmail.com), cât și inspectorului de limba română și de 

limbi clasice de la inspectoratul școlar organizator al etapei naționale a olimpiadei. 

 

Capitolul V – Premierea  

 

Art. 14 (1) În vederea acordării premiilor, la toate etapele olimpiadei, ierarhia concurenţilor se 

stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute, cu respectarea prevederilor 

din  Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în vigoare. 

(2) La etapa naţională, la fiecare secţiune şi la fiecare clasă, se acordă câte 3 premii (de regulă 

un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni reprezentând cel mult 15% 

din numărul participanţilor, cu respectarea strictă a ierarhiei valorice.  

Art. 15 (1) Comisia Judeţeană, respectiv Comisia Centrală, elaborează criteriile de acordare a 

premiilor speciale şi le comunică, prin afişare, la începutul competiției.  

(2) Societățile științifice, asociațiile profesionale, universitățile, organizațiile minorităților 

naționale din România sau din străinătate, autoritățile locale sau sponsorii pot acorda premii 

speciale elevilor performanți.  

(3) Premiile şi menţiunile se acordă de către MEN, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

(4) Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii, tabere, atât 

în ţară, cât şi în străinătate etc. şi sunt însoţite de diplome.  

 

Capitolul VI Dispoziții finale  

 

Art. 16 (1) După stabilirea listei cuprinzând elevii care participă la etapa naţională, fiecare 

inspector de specialitate organizează, la nivelul inspectoratului şcolar, o întâlnire cu elevii  

calificaţi pentru etapa naţională, cu profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor minori, în vederea 

instruirii acestora pentru participarea la etapa naţională.  

(2) Elevii participanţi la fiecare etapă a olimpiadei vor avea asupra lor carnetul de elev cu 

fotografie, stampilat pentru anul şcolar în curs, sau buletinul de identitate, ca document necesar 

profesorilor asistenţi, pentru verificarea identităţii acestora.  

(3) Participanții la etapa națională vor avea asupra lor și avizul epidemiologic eliberat de 

medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei.  

mailto:minoritati2017romana@gmail.com
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Art. 17 (1) Profesorul delegat pentru a însoţi lotul judeţului/al municipiului Bucureşti la etapa 

naţională răspunde în privinţa supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora la 

etapa naţională a olimpiadei şi în timpul desfăşurării acesteia.  

(2) În cazul în care familia unui elev doreşte să-l însoţească la etapa naţională, inspectorul de 

specialitate va solicita părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia iau la 

cunoştinţă programul olimpiadei şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea 

elevului.  

(3) În cazul în care unul dintre elevii din lista comunicată pentru etapa superioară nu poate 

participa la concurs, directorul şcolii/ inspectorul de specialitate de la nivelul inspectoratului  

şcolar va/vor comunica, prin adresă oficială, centrului de organizare şi desfăşurare a etapei, 

numele, prenumele următorului elev din ierarhia clasei care îl va înlocui.  

Art. 18 Toți elevii care participă la etapa națională a olimpiadei pot participa, opțional, și la 

concursurile de selecție pentru competițiile internaționale de profil, conform prevederilor Art. 

4 (2) din prezentul regulament. 

Director, 

Alexandru SZEPESI 

Inspector General,  

Mina-Maria RUSU 

 

 


