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REGULAMENTUL SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A OLIMPIADEI 

DE LIMBI CLASICE (LIMBA LATINĂ ŞI LIMBA GREACĂ VECHE) 

- gimnaziu şi liceu – 

 

 

Capitolul I  

Cadrul general  

Art. 1. (1) În conformitate cu prevederile din Anexa 1 la ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru 

de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 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.  

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

învăţământ de stat şi private, care studiază la toate formele de învăţământ, capabili de 

performanţă la disciplinele clasice de studiu, creativi şi cu un orizont cultural de factură umanistă 

adecvat vârstei.  

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

Art. 2. Olimpiada de limbi clasice evaluează nivelul competenţelor generale din programă, atins 

de concurenţi: - Receptarea textelor scrise în diferite situaţii de comunicare - Producerea de 

mesaje scrise adecvate unor anumite contexte - Transferul şi medierea mesajelor scrise în 

situaţii variate de comunicare.  

Art. 3. (1) Olimpiada de limbi clasice are următoarele etape: locală/ pe sector, 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).  

Art. 4. (1) La toate etapele, competiţia are o singură probă scrisă, pe durata a 3 ore, atât pentru 

gimnaziu, cât şi pentru liceu.  

(2) La toate etapele olimpiadei de limbi clasice, concurenţii vor participa după cum urmează: - 

limba latină: clasele a VIII-a – a XII-a; - limba greacă veche (elină): clasele a IX-a – a XII-a.  

 

Capitolul II  

Selecţia elevilor şi norma de reprezentare  

Art. 5. (1) La fiecare dintre etapele competiţiei, vor participa numai elevii calificaţi la etapa 

anterioară, pe baza ierarhiei stabilite prin evaluarea lucrărilor.  



(2) Din fiecare judeţ mai poate participa şi câte 2 elevi pentru preselecţia destinată stabilirii 

loturilor olimpice ale României pentru competiţiile internaţionale de la Arpino şi respectiv de la 

Venosa. 

(3) Participarea candidaţilor din România la concursurile internaţionale de profil  desfăşurate în 

Italia - Certamen Ciceronianum – Arpino şi Certamen Horatianum –Venosa - este condiționată 

de participarea elevilor la preselecția din luna aprilie a anului în curs, pentru Arpino și Venosa, 

care se va desfăşura în continuarea probei scrise de la etapa naţională a olimpiadei de limbi 

clasice. 

(4) Preselecţia este coordonată de profesorii universitari din cadrul Comisiei Centrale, iar 

precizările privind conţinutul acestor competiţii se află în anexe.  

(5) Preselecţia pentru Certamen Ovidianum Sulmonese, competiţie internaţională care se va 

desfășura în anul şcolar următor are loc în cadrul concursului naţional de la Constanţa, Certamen 

Ovidianum Ponticum. Precizările se află în anexele 1 a şi 1 b. 

Art. 6. (1) 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 la fiecare clasă a VIII-

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

de calificare la etapa naţională este să obţină cel puţin 80 de puncte la etapa judeţeană. 

(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, altor niveluri de studiu. 

(3) Din municipiul Bucureşti, vor participa: - la limba latină: 25 de elevi (de regulă, câte 5 elevi 

de fiecare clasă a VIII-a – a XII-a); - la limba greaca veche: 12 elevi (câte 3 elevi de fiecare clasă 

a IX-a – a XII-a).  

(4) Nu se admite nicio derogare de la prevederile privind norma de reprezentare pentru fiecare 

judeţ.  

Art. 7. Fiecare comisie judeţeană va transmite inspectorului general din MEN, baza de date 

privind elevii calificaţi, în termen de cel mult 10 zile de la încheierea etapei judeţene. 

Art. 8. La etapa naţională, la secţiunea limba latină, pot participa, în calitate de invitaţi, 

echipe/delegaţii din alte ţări, care studiază limbile clasice, în limita bugetului aprobat.  

Art. 9. (1) Fiecare comisie judeţeană va transmite judeţului gazdă pentru etapa naţională, baza de 

date privind elevii calificaţi, în termen de 10 zile de la încheierea etapei judeţene.  

(2) Elevii care doresc să participe la concursul de selecţie pentru competiţiile internaţionale de la 

Arpino şi de la Venosa vor fi înscrişi pe un tabel separat, care va fi comunicat de inspectorul de 

specialitate judeţului organizator al etapei naţionale a olimpiadei, împreună cu tabelul care 

cuprinde componenţa lotului olimpic. 

Art. 10. În cazul în care unul dintre elevii din lista comunicată pentru etapa superioară nu poate 

participa la concurs, locul se redistribuie, de către comisia judeţeană. Inspectorul de specialitate 

de la nivelul inspectoratului şcolar va comunica, prin adresă oficială, centrului de organizare şi 

desfăşurare a etapei naţionale, lista finală a participanţilor. 

 

Capitolul III 

Structura subiectelor  

Art. 11. Subiectele la proba scrisă evaluează nivelul competenţelor dobândite atât prin educaţie 

formală, cât şi informală, corelate cu anumite conţinuturi parcurse în anii de studiu anteriori, 

până la nivelul anului de studiu pentru care concurează, cu accent pe conţinuturile din programa 

şcolară marcate cu asterisc (*) şi conform precizărilor din anexa nr. 4. 

Art. 12. (1) Subiectele pentru olimpiadă, la etapa locală, sunt elaborate de grupuri de lucru 

stabilite de inspectorul de specialitate sau de profesorul metodist din județ.  



(2) Subiectele unice de la proba scrisă pentru etapa judeţeană vor fi elaborate de membrii 

comisiei centrale.  

(3) Subiectele vor respecta programa din anexa la prezentul regulament şi particularităţile de 

vârstă ale elevilor cărora le sunt destinate.  

Art. 13. 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.  

 

Capitolul IV  

Organizarea comisiilor 

Art. 14. Răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea etapelor anterioare etapei naţionale ale 

olimpiadei revine inspectoratului şcolar al fiecărui judeţ, prin inspectorul de limbi clasice.  

Art. 15. Comisia Centrală a olimpiadei naţionale de limbi clasice are următoarea componenţă:  

- 1 preşedinte de onoare, personalitate marcantă a limbilor clasice din ţară sau din străinătate;  

- 1 preşedinte, cadru didactic universitar;  

- 1 preşedinte executiv, inspectorul general din MEN;  

- 2 vicepreşedinţi, pentru fiecare dintre cele două secţiuni: limba latină şi limba greaca veche;  

- 1 secretar, inspectorul de specialitate din judeţul gazdă;  

- 15 membri în comisia de evaluare pentru secţiunea limba latină;  

- 8 membri în comisia de evaluare pentru secţiunea limba greaca veche.  

- 2 cadre didactice universitare care vor asigura elaborarea subiectelor, evaluarea 

răspunsurilor şi pregătirea loturilor olimpice pentru competiţiile internaţionale. 

Art. 16. Comisia de contestaţii este alcătuită din profesorii care au evaluat iniţial la o altă clasă.  

 

Capitolul V  

Evaluarea  

Art. 17. (1) La toate etapele olimpiadei, punctajul maxim pentru rezolvarea corectă a subiectului 

la fiecare clasă participant este de 100 de puncte.  

(2) Evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate cu merite deosebite, 

care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează. Pentru etapele anterioare etapei naţionale, 

aceştia sunt nominalizaţi de inspectorul de specialitate din fiecare judeţ.  

(3) Componenţa Comisiei Centrale este propusă de inspectorul general din MEN, avizată de 

directorul general al DGEÎTPV şi aprobată de secretarul de stat pentru învăţământul 

preuniversitar.  

Art. 18. (1) Evaluarea la toate etapele olimpiadei se face cu respectarea baremului de evaluare 

stabilit de grupul de lucru.  

(2) Evaluarea lucrărilor de la concursurile de selecţie pentru stabilirea lotului olimpic al 

României la competiţiile internaţionale se realizează exclusiv de către cele două cadre didactice 

din învăţământul universitar, autoare ale subiectelor şi menţionate la Art. 15 din prezentul 

regulament.  

Art. 19. (1) După evaluarea lucrărilor, candidaţii vor avea o întâlnire cu membrii Comisiei 

Centrale, în vederea unor clarificări privind punctajul obţinut de elevii nemulţumiţi de rezultat. 



Dacă după această întâlnire, unii elevi sunt în continuare nemulţumiţi de punctajul primit, aceştia 

îl pot contesta.  

(2) La oricare dintre etapele olimpiadei, în urma reevaluării la contestaţii, punctajul se modifică 

numai dacă între punctajul iniţial şi cel obţinut la reevaluare este o diferenţă mai mare sau cel 

mult egală cu 10 puncte.  

(3) Pentru lucrările care, la evaluarea iniţială au obţinut între 91 şi 100 de puncte, punctajul final 

este cel acordat de comisia de contestaţii.  

Art. 20. La toate etapele olimpiadei, rezultatele finale se comunică după cel mult 24 de ore de la 

încheierea intervalului orar destinat depunerii contestaţiilor.  

 

Capitolul VI  

Premierea  

Art. 21. (1) La toate etapele olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte 

în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute.  

(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 2 – 5 menţiuni, în funcţie de numărul de 

participanţi de la fiecare secţiune (cel mult 10% din numărul participanţilor).  

(3) În situaţii de punctaj egal, se aplică, pentru departajarea concurenţilor, criterii stabilite de 

comisie şi afişate înainte de începerea evaluării.  

Art. 22. (1) Comisia Judeţeană, respectiv Comisia Centrală elaborează criteriile de acordare a 

premiilor speciale şi le comunică, prin afişare, înainte de începerea evaluării.  

(2) Premiile şi menţiunile se acordă de MEN şi constau în diplome şi bani, conform cuantumului 

aprobat prin ordinul ministrului.  

(3) 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 acordate de societăţi ştiinţifice, asociaţii 

profesionale, universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori.  

 

Capitolul VII  

Dispoziţii finale  

Art. 23. (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, fiecare inspector de 

specialitate va organiza, la nivelul inspectoratului şcolar, o întâlnire cu elevii calificaţi pentru 

etapa naţională, cu profesorii însoţitori şi cu părinţii minorilor din lotul reprezentativ, în vederea 

instruirii acestora pentru participarea la etapa naţională.  

(2) Elevii participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi de 1 profesor; elevii din municipiul 

Bucureşti vor fi însoţiţi de 3-4 profesori, de regulă, câte 1 profesor pentru 10 elevi.  

(3) Elevii participanţi la fiecare etapă a olimpiadei se vor prezenta la concurs având asupra lor 

carnetul de elev cu fotografie, stampilat pentru anul şcolar în curs, sau cartea de identitate, ca 

document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor.  

(4) Elevii participanţi la etapa naţională a olimpiadei de limbi clasice vor avea asupra lor şi 

avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea 

competiţiei.  

Art. 24. 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.  

Art. 25. 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.  



Art. 26. Prin aplicarea criteriului valoric, locurile rămase neocupate în urma etapei judeţene, la 

nivelul fiecărui judeţ, vor fi realocate judeţelor ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la 

ediţia anterioară a competiţiilor naţionale şi internaţionale din anul şcolar precedent şi numai 

dacă acest lucru se solicit, în scris, de către inspectoratele şcolare.  
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