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Nr.24 566/16.01.2018 

 

         APROB,  

                     Secretar de stat, 
KOVÁCS Irina  Elisabeta  

 

 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

Privind organizarea şi desfăşurarea  

OLIMPIADEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ POLONĂ MATERNĂ  

în anul şcolar 2017-2018 

 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

 

Art.1. (1) Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare 

a Olimpiadei de Limba şi literatura polonă maternă şi este elaborat în conformitate 

cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 

aprobată prin O.M. Nr.3035/10.01.2012 şi care constituie cadrul juridic general valabil 

pentru organizarea olimpiadei.  

 

(2) Olimpiada de Limba şi literatura polonă maternă este un concurs de excelenţă şi 

se adresează elevilor care au interes deosebit pentru dezvoltarea  competenţelor de 

comunicare în limba maternă, a competenţelor sociale şi civice, a inteligenţei 

lingvistice şi a creativităţii, promovând totodată valorile culturale şi etnice 

fundamentale, competivitatea și comunicarea interpersonală. 

(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Limba şi literatura polonă 

maternă se realizează, de regulă, colaborări, asocieri sau parteneriate cu societăţi 

ştiinţifice/asociaţii profesionale şi/sau instituţii de învăţământ superior,  instituţii 

culturale, cu alte persoane fizice ori juridice, autorităţi locale, organizaţii 

neguvernamentale, naţionale sau internaţionale, ambasade, iar colaborările, 

asocierile sau parteneriatele pot include, în condițiile legii şi activităţi de 

sponsorizare. 

 (4) Având în vedere situaţiile complexe existente, referitoare la modul de studiere a 

limbii polone de către concurenţi, aceştia vor fi împărţiţi pe clase şi, în cadrul fiecărei 

clase, pe categorii, în funcție de modul de studiere a limbii polone de către elevi, 

după cum urmează: 
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-  Concurenţii care frecventează o unitate şcolară/ secţie/grupă cu predare în limba 

română sau în altă limbă decât limba polonă şi care învaţă limba polonă ca disciplină 

de studiu 3-4 ore/ săptămână. 

Art.2. (1) Olimpiada de Limba şi literatura polonă maternă  este deschisă tuturor 

elevilor, de la toate formele de învăţământ de stat (zi, seral, cu frecvenţă redusă), 

particular şi confesional, cu condiţia să participe la toate etapele organizate și să 

îndeplinească condițiile de calificare pentru etapele ulterioare la clasa la care sunt 

înscrişi în anul de desfăşurare a olimpiadei: 

- Ciclul gimnazial -  clasele aVII-a şi a VIII-a; 

- Ciclul liceal-  clasele a IX- a XII-a/ a XIII-a. 

Art.3. (1) Etapele de desfăşurare a Olimpiadei de Limba şi literatura polonă maternă  

sunt: pe şcoală, locală, judeţeană și națională pentru ciclul gimnazial (clasele a VII-a 

şi a VIII-a) şi ciclul liceal  (clasele a IX- a XII-a). 

 

Capitolul II 

Organizarea olimpiadei. Selecţia elevilor şi norma de reprezentare 

Art.4. (1) Olimpiada de Limba şi literatura polonă maternă  este organizată de 

M.E.N., prin I.Ș.J./ unităţile şcolare subordonate, în parteneriat cu Uniunea 

Polonezilor din România, cu Ambasada Poloniei în România, cu instituţii de 

învăţământ superior din ţară sau din afara ţării, edituri, organizaţii 

nonguvernamentale, instituţii de cultură etc. 

(2) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării olimpiadei revine, în funcţie de etapă, 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, I.S.J., D.M., conform prevederilor 

Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(3) La etapa naţională se constituie Comisia Centrală a competiției naționale, cu cel puțin 

15 zile înaintea începerii etapei naționale a competiției, la propunerea consilierului  

din cadrul D.M. și este avizată de către directorul D.M. și este aprobată de secretarul 

de stat care coordonează direcția generală respectivă, conform prevederilor 

Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(4) La etapa națională, Comisia Centrală a competiției naționale are, de regulă, 

următoarea componenţă: 

 - 1 preşedinte de onoare, personalitate marcantă a ştiinţelor filologice din ţară sau 

din străinătate; 

- 1 preşedinte, cadru didactic universitar;  

- 1 preşedinte executiv, consilier M.E.N.; 

- 1 vicepreşedinte, cadru didactic universitar/ inspector şcolar din alt județ; 

- 1 secretar, inspectorul de specialitate din judeţul gazdă/ municipiul București 
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-  membri în comisia de evaluare a probei scrise.  

 

Art.5. (1) La etapele pe şcoală, locală şi judeţeană, criteriile de departajare sunt 

stabilite de către Comisiile de organizare şi evaluare, conform prevederilor 

Metodologiei – cadru. 

 (2) La etapa naţională vor participa elevii din clasele VII-XII care au studiat limba 

maternă polonă şi care au obţinut rezultatele cele mai mari la etapa judeţeană. 

 (3) Punctajul cu care elevul trece în etapa naţională a Olimpiadei este de minim 50% 

din punctajul obţinut la proba scrisă, adică minim 30 puncte. La proba orală elevul 

poate obtine maximum 30 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

(4) În cazul în care la un anumit nivel de studiu nu se realizează punctajul minim, 

locul va fi redistribuit unui alt nivel de studiu conform celui mai mare punctaj 

realizat, astfel încât județul să aibă șansa de a obține cele mai bune rezultate la etapa 

națională și la barajele de selecție a loturilor de pregătire pentru competițiile externe 

în domeniu, conform prevederilor art.40.(4) din Metodologia – cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OM Nr.3035/10.01.2012 şi care 

constituie cadrul juridic general valabil pentru organizarea olimpiadei.  

(5) În cazul în care se decide susţinerea unei probe de baraj pentru calificarea la etapa 

naţională la Olimpiada de Limba şi literatura polonă maternă, aceasta va viza 

creativitatea elevilor. La toate etapele olimpiadei de limba şi literatura polonă 

maternă se va ţine seama de faptul că limba (competenţele lingvistice) reprezintă un 

instrument pentru manifestarea creativităţii şi inteligenţei lingvistice. 

Art. 6. (1) Fiecare comisie judeţeană va transmite consilierului de la D.M.  din cadrul 

M.E.N. baza de date privind elevii calificaţi, în formatul solicitat, în decurs de o 

saptămână de la afişarea rezultatelor, precum şi judeţului gazdă pentru etapa 

naţională, conform prevederilor Metodologiei – cadru. 

(2) Programul desfăşurării etapei naţionale a Olimpiadei de Limba şi literatura 

polonă maternă va fi propus de către inspectorul de specialiate din judeţul gazdă şi 

avizat de D.M. din cadrul M.E.N.  

Capitolul III 

Evaluarea şi probele de concurs 

Art.7. (1) Programa de olimpiadă este programa şcolară în vigoare. Toate subiectele 

propuse şi selectate vor ţine cont numai de programa şcolară în vigoare 

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

existente. Subiectele referitoare la redactarea de texte vor fi astfel concepute încât să 
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favorizeze utilizarea eficientă şi creativă a limbii în situaţii reale de comunicare şi să 

nu permită învăţarea bazată pe memorarea de texte. 

(2) Pentru etapa naţională, subiectele şi structura acestora sunt responsabilitatea 

consilierului D.M. din cadrul M.E.N. În scopul pregătirii subiectelor şi stabilirii 

structurii acestora, toate cadrele didactice pot transmite propuneri de subiecte, în 

format electronic, pe adresa consilierului D.M. din cadrul  M.E.N. Pentru etapele 

anterioare ale olimpiadei, subiectele şi structura acestora sunt responsabilitatea 

inspectorului de specialitate din judeţ. Subiectele pot veni şi din partea Comitetului 

Central al Olimpiadei Internaţionale din Varşovia, consultate cu consilierul D.M. şi în 

conformitate cu programa şcolară in vigoare.  

(3) Timpul de lucru pentru proba de concurs este de 4 ore la proba scrisă (2 ore la 

gramatică şi 2 ore la literatură, constând într-o compunere pe o temă dată (se alege o 

temă din trei teme) şi maxim 20 minute la proba orală (audiţie - elevul alege înainte 

de etapa naţională 5 opere literare din lista propusă prealabil, parte integrală a 

subiectelor şi o prezintă în faţa comisiei care are dreptul la 3 întrebări). 

(4) La toate etapele Olimpiadei de Limba şi literatura polonă maternă, rezultatele 

probei de concurs, sunt apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor. 

Art.8. (1)  La toate etapele Olimpiadei, evaluarea lucrărilor este realizată de către 

profesori de specialitate, având merite deosebite, care nu au în competiție rude și 

afini până la gradul al III-lea inclusiv, şi care nu au elevi calificaţi la clasa la care 

evaluează; aceştia vor da o declarație scrisă (anexă) prin care să își asume respectarea 

condițiilor menționate la art. 8.alin ( 1) 

(2) La toate etapele Olimpiadei, rezultatele iniţiale se comunică prin afişarea acestora, 

pentru fiecare categorie, pe clase, în ordine alfabetică. 

(3) După afişarea rezultatelor preliminare, va avea loc o întrunire cu elevii concurenţi 

şi profesorii evaluatori, la care se vor discuta subiectele şi baremele probelor de 

concurs, dificultăţile întâmpinate etc. Elevii pot solicita să-şi vadă lucrarea, iar 

profesorii evaluatori vor trebui să explice şi să argumenteze, după caz, punctajul 

acordat.  

(4) În cazul în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie nu este în 

concordanţă cu baremul afişat, acesta poate depune contestaţie (nu se admite 

depunerea contestaţiei de către altă persoană, de exemplu: părinte, profesor 

îndrumător, coleg etc). 

(5) Contestaţiile se rezolvă conform Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare. 
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(6) După eventualele reevaluări la contestaţii, se afişează rezultatele finale, în ordine 

alfabetică şi valorică. 

Capitolul IV 

Premierea 

Art.9. (1)  La toate etapele Olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se 

stabileşte în ordinea descrescătoare  a punctajului obţinut. 

(2) La etapa naţională a Olimpiadei, modul de acordare a premiilor respectă 

prevederile din Metodologia – cadru și a O.M. nr.3768/2017. 

Capitolul V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art.10. (1)  Toate informaţiile privitoare la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de 

Limba şi literatura polonă maternă  vor fi făcute publice numai de către preşedintele 

executiv al Comisiei Centrale. 

(2) Formatul electronic de transmitere a datelor privitoare la elevii calificați pentru 

etapa națională va fi stabilit de președintele executiv al comisiei centrale și comunicat 

președinților executivi ai etapei anterioare. Acestora le revine răspunderea privind 

corectitudinea datelor elevilor, care vor fi transmise în modul indicat de către 

președintele executiv al comisiei centrale. 

(3) Orice alte date cu privire la desfășurarea etapelor anterioare celei naționale, 

solicitate de către președintele executiv al comisiei centrale de la președinții executivi 

ai comisiilor de la etapele anterioare vor fi transmise de aceștia la termenele 

prevăzute și în formatul cerut.  

(4) Prezentul regulament intră în vigoare în anul şcolar 2017-2018 şi poate fi 

completat şi cu alte aspecte organizatorice specifice fiecărui an şcolar. 

(5) În anexă este prezentat modelul de declaraţie pentru membrii comisiilor. 

Director,        Consilier, 

      

Alexandru SZEPESI       Elvira CODREA 
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Anexă la Regulamentul specific, privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei 

de Limbă și literatură polonă maternă în anul şcolar 2017-2018 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul______________________________________________profesor de 

Limba şi literatura polonă la unitatea 

şcolară________________________________________ /inspector de specialitate 

la___________________________________________________, în calitate de 

_________________________________________în Comisia de organizare și evaluare 

/Comisia Centrală a Olimpiadei naţionale la disciplina Limbă şi literatură polonă- 

clasa__________________, declar pe propria răspundere că nu am elevi/rude 

participanți în cadrul competiției, la disciplina Limba şi literatura polonă- 

clasa__________________.  

 

Prin prezenta declarație, mă angajez că voi păstra confidențialitatea tuturor 

subiectelor, a baremelor și a informațiilor cu caracter intern pentru competiție, până 

la afișarea/comunicarea publică oficială a acestora și că nu voi întreprinde nici o 

acțiune care să pună la îndoială corectitudinea competiției școlare.  

 

DATA:  

SEMNATURA 

  

 
 
 
 

 


