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Regulamentul specific al concursului bilateral 

(România – Italia) 

CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM 

 

Art.1 Obiectivele concursului bilateral CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM sunt: 

-cunoaşterea operei lui Ovidiu, primul poet al ţinuturilor danubiano-pontice; 

-receptarea operei ovidiene în cultura literară europeană de-a lungul secolelor; 

-înţelegerea modernităţii operei lui Ovidiu. 

Art.2 Concursul se organizează anual, în luna mai, la Constanţa, de către Ministerul Educaţiei Naționale în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, la iniţiativa Liceului Teoretic "George Călinescu". 

Art.3(1) Concursul este destinat elevilor de liceu, indiferent de clasă şi profil. Pot participa doi elevi din 

fiecare judeţ. 

(2) Selecţionarea celor doi elevi revine, în exclusivitate, Inspectoratului Şcolar Judeţean/al Municipiului 

Bucureşti.  

(3)În cazul în care norma de reprezentare de la articolul 3.2 nu poate fi respectată de fiecare județ, locurile 

rămase disponibile vor fi repartizate județelor cu performanțe în domeniu, conform următoarelor criterii: 

- rezultate anuale la Certamen Ovidianum Ponticum; 

- rezultate la Olimpiada Națională de Limbi Clasice și la concursurile internaționale (Arpino, Sulmona, 

Venosa). 

(4) Elevii vor fi însoţiţi de un cadru didactic de prestigiu. 

Art.4 (1) Proba de concurs constă în traducerea şi comentarea unui text din opera lui Ovidiu, prezentată în 

bibliografia anexă la Regulament. Se admite utilizarea dicţionarului latin-român sau latin-limbă modernă. 

(2) La clasa a IX-a și a XII-a, concurenții traduc un text cunoscut din opera lui Ovidius, conform bibliografiei 

din anexă. Proba durează trei ore. 

(3) Elevii claselor a X-a și a XI-a traduc și comentează un text cunoscut, din operele Metamorphoses și 

Tristia. Proba durează trei ore. 

(4) Pentru selecţia lotului naţional care va participa la CERTAMEN OVIDIANVM SVLMONENSE, 

ITALIA, se organizează o probă suplimentară, facultativă, cu durata de două ore, constând în traducerea și 

comentarea unui text necunoscut de 10-15 versuri din opera lui Ovidius. Pot participa elevii claselor a X-a şi a 

XI-a. Se califică primii şase elevi doar pe baza acestei probe suplimentare.  

Art.5 Comisia centrală a concursului va fi numită de M.E.N în conformitate cu Metodologia-cadru de 

organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare.   

Art.6 Comisia care asigură buna desfăşurare a concursului este numită de I.S.J. Constanţa şi va avea 

următoarea componenţă: 

- inspectorul şcolar general al judeţului Constanţa; 

- inspectorii de specialitate din I.S.J. Constanţa; 

- directorul şi directorul adjunct ai Liceului Teoretic George Călinescu Constanţa; 

- 2-3 profesori de limba latină din Constanţa.  

Art.7 Premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 

competiţiilor şcolare.  
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ANEXĂ 

 

CERTAMEN OVIDIANUM PONTICUM 

MAI 2014 

PROGRAMA DE CONCURS 

 

CLASA a IX-a 

 

1. METAMORPHOSES – liber I, vv. 330 – 360 (Deucalion şi Phyrra); 

2. METAMORPHOSES – liber IV, vv 55 – 80 şi 142 – 165 (Pyramus şi Thisbe) 

 

CLASA a X-a 

 

1. METAMORPHOSES – liber XII, vv. 39 – 69 (Palatul Zvonului) ; 

2. TRISTIA – liber I, 1. 

 

CLASA a XI-a 

 

1. METAMORPHOSES – liber I, vv. 5 – 35 (Cosmogonia) ;  

2. TRISTIA – liber I, 3. 

 

CLASA a XII-a 

 

1. METAMORPHOSES – liber X, vv. 311 – 318 şi 472 - 507 (Myrrha) ;  

2. PONTICA – liber I, 4 

 

 

 

 

 


