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Nr. 26004 / 05.02.2019 

                                                                                                                   Se aprobă, 

              Secretar de stat, 

                                                                                                           Irina Elisabeta KOVÁCS  

 

 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba Rromani 

Maternă 
 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

Art.1. (1) Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi de desfășurare 

a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, fiind elaborat în conformitate cu 

prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare, Anexă 

la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu 

modificările și completările ulterioare introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, 

numită în continuare Metodologie-cadru.  

(2) Olimpiada Națională de Limba Rromani Maternă este un concurs de excelență şi se 

adresează elevilor care au interes deosebit pentru dezvoltarea  competențelor de comunicare în 

limba rromani, a competențelor sociale și civice, a inteligenței lingvistice şi a creativității, 

promovând totodată valorile culturale și etnice fundamentale, spiritul fair-play, 

competitivitatea şi comunicarea interpersonală. 

(3) Având în vedere situațiile diverse existente, referitoare la modul de studiere a limbii rromani 

de către concurenți, aceștia vor fi distribuiți pe ani de studiu şi clase, în mod diferențiat la 

gimnaziu şi liceu.  

Art.2.  (1) Olimpiada Națională de Limba Rromani Maternă este deschisă tuturor elevilor, de 

la formele de învățământ de stat, particular și confesional, în regim de învățământ de zi, cu 

condiția ca aceștia să participe la toate etapele organizate și să îndeplinească condițiile de 

calificare pentru etapele ulterioare la anul de studiu / clasa la care sunt înscriși în anul de 

desfășurare a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă: 
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- Ciclul gimnazial - clasele a VII-a și a VIII-a; 

- Ciclul liceal - clasele a IX-a – a XII-a. 

(2) La etapa națională, participă elevii, din cel puțin, anul III de studiu, din clasele a VII-a – a 

XII-a. La fazele de la nivelul școlii/ localității/ județului pot participa elevii, din cel puțin, anul 

II de studiu, indiferent de clasă. 

Art.3. (1) Etapele de desfășurare a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă sunt: pe 

școală/ locală/ județeană, naţională. 

(2) În cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi este mic, inspectoratele 

școlare/ISMB pot decide să nu organizeze etapa pe școală și/sau locală, organizând direct etapa 

județeană, conform art. 14 din Metodologia – cadru. 

Capitolul II 

Organizarea Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă. Selecția elevilor şi norma 

de reprezentare 
 

Art.4. (1) Responsabilitatea organizării şi desfășurării Olimpiadei de Limba Rromani Maternă 

revine, în funcție de etapă, unităților de învățământ preuniversitare, inspectoratelor 

școlare/ISMB, Direcției Minorități din cadrul MEN. 

(2) Olimpiada Națională de Limba Rromani Maternă este organizată de MEN, prin 

inspectoratele școlare/ al municipiului București, prin  unitățile școlare subordonate, în 

parteneriat cu secția de Limba Rromani Maternă din cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi 

Străine – Universitatea din București, cu organizațiile guvernamentale, cele 

nonguvernamentale ale rromilor sau cu alte organizații şi instituții, inclusiv cu instituții 

interguvernamentale (de exemplu Reprezentanța UNICEF în România etc.) ş.a.m.d.  

(3) La etapa naţională se constituie Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Limba 

Rromani Maternă, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii etapei naționale a competiției, la 

propunerea consilierului/inspectorului/expertului din Direcției Minorități, din cadrul MEN, și 

este avizată de către directorul Direcției Minorități, iar apoi aprobată de secretarul de stat pentru 

învățământ în limbile minorităților naționale. 

(4) Comisiile de organizare și evaluare, comisia centrală și comisia de organizare a fazei 

naționale a olimpiadei de limba maternă rromani se constituie și au atribuțiile stabilite prin art. 

16 - 23 din Metodologia-cadru. 
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Art.5. (1) Pentru etapa naţională a olimpiadei numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat 

școlar județean (IȘJ) se stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, art. 15 

alin. (5). Astfel, fiecare inspectorat școlar județean primește câte un loc pentru fiecare an de 

studiu.  

(2) În cazul în care, la un anumit nivel de studiu/clasă, nu se realizează punctajul minim, locul 

va fi redistribuit unui alt nivel de studiu/altei clase, conform celui mai mare punctaj realizat, 

astfel încât toate clasele prevăzute să aibă șansa de a participa și de a obține cele mai bune 

rezultate la etapa națională, conform prevederilor art. 15 alin. (7) din Metodologia – cadru. 

(3) Pentru elevii de la un an de studiu care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în 

clasamentul național pe an de studiu (realizat după finalizarea etapei județene) care le conferă 

o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri 

suplimentare atribuite, conform Metodologiei - cadru. 

(4) Listele cu rezultatele de la etapa județeană vor fi transmise Direcției Minorități din cadrul 

MEN cu următoarele specificații: numele și prenumele elevului, clasa, anul de studiu, unitatea 

de învățământ, numele profesorului pregătitor, punctajul. 

(5) Calificarea elevilor la etapa naţională a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă 

este condiționată de obținerea unui punctaj minimum de 80 de puncte (nota 8,00). 

(6) În situația în care, după transmiterea la MEN a listelor cu rezultatele elevilor eligibili pentru 

etapa națională, numărul total al elevilor eligibili va depăși numărul de elevi aprobat prin 

devizul de cheltuieli al Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, MEN – Direcția 

Minorități va proceda la stabilirea listelor nominale de elevi pentru etapa națională, luându-se 

în calcul factorii relevanți (reprezentare la nivel național din fiecare județ; raport echilibrat între 

numărul de elevi care studiază limba în cadrul județului și numărul de elevi clasați în județul 

respectiv; număr de unități de învățământ din care provin elevii clasați pentru etapa națională 

etc.). 

Art. 6. (1) Direcția Minorități din cadrul MEN va transmite inspectoratelor școlare/ISMB lista 

finală cu elevii calificați, pentru etapa naţională, conform prevederilor de la art. 5 alin. (1) - (4) 

din prezentul Regulament. 

(2) Programul desfășurării etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă 

va fi propus de către inspectorul pentru minorități / rromi din județul-gazdă şi convenit cu 

expertul/inspectorul/ consilierul din cadrul Direcția Minorități din cadrul MEN. 
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Capitolul III 

Evaluarea şi probele de concurs 

Art. 7. (1) Programa Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă este programa școlară 

în vigoare. Toate subiectele propuse şi selectate vor tine cont numai de programa școlară în 

vigoare (competențele de comunicare) şi nu vor favoriza tematic vreunul din manualele 

aprobate, existente în uz. Subiectele referitoare la redactarea de texte vor fi astfel concepute 

încât să favorizeze utilizarea eficientă şi creativă a limbii în situații reale de comunicare şi să 

nu permită învățarea bazată pe memorarea de texte. 

(2) În scopul pregătirii subiectelor şi stabilirii structurii acestora pentru etapa naţională, cadrele 

didactice pot transmite, în format electronic, propuneri de subiecte - elaborate după modelul 

celor din edițiile anterioare ale Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, 

expertul/inspectorul/ consilierului  Direcției Minorități din cadrul MEN pe care le va analiza şi 

le va pune la dispoziția Comisiei Centrale a Olimpiadei de Limba Rromani Maternă, în vederea 

preluării în variantă modificată a unora dintre propunerile înaintate de profesori 

Art. 8. (1) Evaluarea lucrărilor se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 32-39 din 

Metodologia - cadru. 

(2) La toate etapele competiției, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de 

specialitate din învățământul preuniversitar, care nu au elevi calificați la clasa/anul de studiu la 

care evaluează. 

(3) Dacă în urma analizei borderourilor celor doi evaluatori, se constată o diferență mai mare 

de 10% între punctajele acordate, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează conform 

art. 40 (4) din Metodologia – cadru: 

            - președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea 

lucrării; 

- după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori 

se trec pe lucrare, iar evaluatorii se semnează; 

- vicepreședintele subcomisiei de evaluare calculează nota finală din cele 4 (patru) note, 

după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără 

rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o 

trece pe lucrare și semnează. 
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Art. 9.  (1) La fiecare etapă a olimpiadei, dreptul la contestație se referă numai la propria 

lucrare. 

(2) Elevii au dreptul să-și vadă propria lucrare, înainte de a decide dacă depun contestație. 

(3) Punctajul acordat de subcomisia de contestații rămâne definitiv la oricare dintre etapele 

olimpiadei. La toate etapele olimpiadei, comisia/subcomisia de contestații este formată din 

cadre didactice care nu au participat la evaluarea inițială a lucrării. 

(4) Rezultatele finale ale probei scrise se comunică în termen de cel mult 24 de ore de la 

încheierea intervalului orar destinat rezolvării contestațiilor pentru etapa națională și cel mult 

72 de ore pentru etapa județeană, conform prevederilor art. 43 alin. (2) din Metodologia-cadru 

de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare. 

Art. 10. (1)Rezultatele finale ale olimpiadei sunt afișate înainte de festivitatea de premiere. 

(2) Timpul de lucru pentru proba de concurs este de 3 ore, atât la ciclul gimnazial, cât şi la 

nivel liceal. 

(3) La toate etapele Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, rezultatele probei de 

concurs  sunt apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor de evaluare şi notare. 

(4) La toate etapele Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, evaluarea lucrărilor este 

realizată de către profesori de specialitate din învățământul preuniversitar, având merite 

deosebite, care nu au în competiție rude și afini (până la gradul al III-lea inclusiv) sau elevi 

calificați la anul/clasa/nivelul la care evaluează; aceștia vor da o declarație scrisă (din anexă).        

(5) Eventualele contestații se pot depune în termen de 3 (trei) ore de la afișarea rezultatelor la 

Comisia centrală a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, direct de  către elev (nu 

se admite depunerea contestației de către altă persoană, de exemplu: părinte, profesor 

îndrumător, coleg etc).  

(6) Rezultatele finale ale probei scrise se comunică în termen de cel mult 24 de ore de la 

încheierea intervalului orar destinat rezolvării contestațiilor pentru etapa națională și cel mult 

72 de ore pentru etapa județeană, conform prevederilor art. 43 alin. (2) din Metodologia-cadru. 
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Capitolul IV 

Premierea 

Art. 11. (1) La toate etapele Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, ierarhia 

concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea descrescătoare  a punctajului 

obținut. 

(2) La etapa naţională a Olimpiadei de Limba Rromani Maternă, modul de acordare a premiilor 

respectă prevederile  art. 47 alin (2) din Metodologia – cadru. 

Capitolul V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art.10. (1)  Toate informațiile privitoare la organizarea şi desfășurarea Olimpiadei Naționale 

de Limba Rromani Maternă, pot fi făcute publice numai de către președintele executiv al 

Comisiei Centrale. 

(2) Orice alte date cu privire la desfășurarea etapelor anterioare celei naționale, solicitate de 

către președintele executiv al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Limba Rromani 

Maternă de la președinții executivi ai comisiilor de la etapele anterioare, vor fi transmise de 

aceștia la termenele prevăzute și în formatul cerut. 

(3) Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul școlar 2018 – 2019, fiind valabil 

până la apariția unui regulament nou. 

 

 

Director, 

Alexandru Szepesi          

        

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                               Inspector, 

                                                                                                                      Marius Căldăraru 


