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REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de 

Limba și literatura cehă maternă 

 

 

 

 

Capitolul I - Cadrul general 

 

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

Olimpiadei naționale de Limba și literatura cehă maternă și este elaborat în conformitate cu 

prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 

aprobate prin OMECTS nr. 3.035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numite 

în continuare Metodologie-cadru. 
 

(2) Organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de Limba și literatura cehă maternă se 

va face în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, precum și ale Regulamentului 

specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de Limbă și literatură 

cehă maternă, numit în continuare Regulament specific. 
 

(3) Prezentul regulament specific a fost elaborat conform art. 12 alin. 2 din Metodologia-

cadru. 

 

Art. 2. (1) Olimpiada națională de Limba și literatura cehă maternă este o competiție de 

excelență, care urmărește stimularea dezvoltării competențelor de comunicare în limba 

maternă cehă, a creativității elevilor, a inteligenței lingvistice și a competențelor sociale și 

civice. 
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(2) Olimpiada națională de Limba și literatura cehă maternă se adresează elevilor din 

clasele gimnaziale (VII-VIII), capabili de performanță la această disciplină de studiu, 

creativi și cu un orizont cultural de factură umanistă, adecvat vârstei. Participarea la 

competiție este opțională și individuală. 
 

(3) Prin excepție de la art. 2 alin. (2) Olimpiada de Limba și literatura cehă maternă poate 

fi organizată de către Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a 

contestațiilor și pentru elevii din clasele V-VI, de la etapa pe școală până la etapa 

județeană în conformitate cu propriul regulament. 

 

 

Capitolul II - Organizarea și desfășurarea olimpiadei 

 

Art. 3. (1) Conform prevederilor art. 16. din Metodologia-cadru, responsabilitatea 

organizării și desfășurării olimpiadei, în funcție de etapa de desfășurare, revine: 

a) unităților de învățământ preuniversitar, pentru etapa pe școală, prin comisiile 

instituite la acest nivel; 

b) inspectoratelor școlare, pentru etapa locală (comună, oraș), județeană, prin 

comisiile corespunzătoare etapei respective; 

c) Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Direcției Generale Minorități și 

Relația cu Parlamentul/Direcției Minorități din cadrul Ministerului Educației, 

după caz, pentru etapa națională. 
 

(2) Conform prevederilor art. 17 din Metodologia-cadru, la etapa județeană se va 

organiza și va funcționa Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a 

contestațiilor. 
 

(3) Structura și atribuțiile Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare 

a contestațiilor sunt prevăzute în art. 17 (2) – (5) din Metodologia-cadru. 
 

(4) Pentru etapa națională a Olimpiadei școlare de Limba și literatura cehă maternă se 

stabilește anual Comisia centrală a Olimpiadei naționale și Comisia județeană de 

organizare a Olimpiadei naționale. 
 

(5) Conform prevederilor art. 18 din Metodologia-cadru, la etapa națională se va 

organiza și va funcționa Comisia centrală a Olimpiadei naționale având 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 Direcției Generale Învățământ Preuniversitar/Direcției Generale 

Minorități și Relația cu Parlamentul/Direcției Minorități, un inspector școlar sau un 

cadru didactic de specialitate, având rezultate deosebite în activitatea profesională; 
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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 Centrului Național de Politici și 

Evaluare în Educație/reprezentanții Ministerului Educației/inspectori școlari sau 

cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar desemnate de 

Ministerul Educației, cu atribuții referitoare la elaborarea subiectelor și baremelor 

de olimpiadă; 

f) membri: inspectori școlari, cadre didactice de specialitate, evaluatori specialiști în 

domeniu, a căror competență profesională și ținută morală sunt recunoscute. 
 

(6) În cadrul Comisiei centrale a Olimpiadei naționale, se pot constitui subcomisii sau 

grupuri de lucru cu atribuții specifice desfășurării competiției. 
 

(7) Atribuțiile specifice ale Comisiei centrale a Olimpiadei naționale sunt cele stabilite 

în art. 20 din Metodologia-cadru. 
 

(8) Comisia județeană de organizare și desfășurare a olimpiadei școlare se va constitui 

conform prevederilor art. 18 (3) și va avea atribuțiile menționate în art. 19. din 

Metodologia-cadru. 

 

Art. 4. (1) La Olimpiada națională de Limba și literatura cehă maternă pot participa 

elevi din clasele VII-VIII, care studiază disciplina Limba și literatura cehă maternă în 

școli/secții cu limba de predare cehă, cei care studiază Limba și literatura cehă 

maternă în cadrul unităților de învățământ cu limba de predare română și întrunesc 

condițiile de calificare. 
 

(2) Olimpiada națională de Limba și literatura cehă maternă se desfășoară pe etape, după 

cum urmează: etapa pe școală, etapa locală, etapa județeană, etapa națională, 

conform calendarului de desfășurare al concursurilor și olimpiadelor școlare, 

elaborat și aprobat de către Ministerul Educației. 
 

(3) În funcție de specificul fiecărui județ și conform art. 14 alin. (2) din Metodologia–

cadru, 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. 
 

(4) Atât calificarea participanților, cât și selecția acestora pentru etapa națională se 

realizează conform art. 15 din Metodologia-cadru, cu completările și modificările 

ulterioare. 
 

(5) În cazul renunțării scrise și motivate la participarea la faza națională a unui elev 

clasat pe primul loc, Comisia de organizare de la nivelul județului poate decide 

înlocuirea acestui elev doar cu un elev, de la aceeași clasă, clasat pe locul următor în 



 

 

4 

DIRECȚIA GENERALĂ 
MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU 

PARLAMENTUL 
 

DIRECȚIA MINORITĂȚI 

ierarhia județului respectiv, cu respectarea termenului de cel puțin 5 (cinci) zile 

lucrătoare înainte de data de susținere a probei din cadrul etapei naționale a 

Olimpiadei de Limba și literatura cehă maternă. 

 

Art. 5. (1) Etapa națională se desfășoară în conformitate cu art. 16 (2) și (3) din 

Metodologia- cadru, cu modificările și completările ulterioare. 
 

(2) Locul desfășurării etapei naționale se stabilește împreună cu inspectoratul școlar 

județean care și-a exprimat disponibilitatea de a organiza în anul respectiv această 

etapă. 

 

 

Capitolul III – Probele și structura subiectelor 

 

Art. 6. (1) Subiectele pentru proba scrisă a Olimpiadei de Limba și literatura cehă maternă 

se elaborează, la toate etapele, în conformitate cu programele școlare în vigoare la 

disciplina Limba și literatura cehă maternă. 
 

(2) Olimpiada școlară la disciplina Limba și literatura cehă maternă nu presupune 

parcurgerea unei bibliografii suplimentare, competențele dobândite în cadrul orelor 

de curs fiind suficiente pentru rezolvarea sarcinilor de lucru bazate pe creativitate și 

originalitate. 
 

(3) Durata probei pentru etapa județeană și pentru etapa națională este de două ore 

pentru clasele gimnaziale, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea 

subiectelor fiecărui elev. 
 

(4) Subiectele și baremele de evaluare și notare pentru etapa județeană și pentru 

etapa națională sunt elaborate de către grupul de lucru al Comisiei centrale, potrivit 

art. 27 (1) din Metodologia-cadru. 
 

(5) Activitatea de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare și notare pentru 

proba scrisă a Olimpiadei naționale de Limba și literatura cehă maternă se va desfășura în 

preziua competiției, cu respectarea prevederilor art. 23, alin. (1)-(3). 
 

(6) La etapa județeană și etapa națională, grupul de lucru care elaborează subiectele din 

cadrul Comisiei centrale va lua în considerare propunerile membrilor Comisiei centrale, 

iar decizia finală asupra subiectelor se va lua în cadrul grupului de lucru care elaborează 

subiectele. 
 

(7) Pentru etapa națională, grupul de lucru de elaborare a subiectelor va elabora câte 

trei variante de subiecte, însoțite de baremul de evaluare și notare, pentru fiecare 

clasă, din care se va extrage, în cadrul subcomisiei, în ziua desfășurării competiției, 

varianta finală. Membrii grupului de lucru de elaborare a subiectelor vor asigura 

confidențialitatea subiectelor și a baremelor de evaluare și notare. 
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(8) La fiecare clasă se cere redactarea unui text original, pornind de la un text literar, 

un citat din literatura cehă sau de la o imagine, cu respectarea particularităților de 

vârstă ale participanților. Elaborarea răspunsurilor presupune creativitate, 

competențe lingvistice în limba cehă maternă, un nivel înalt de cunoștințe din diferite 

arii tematice, adecvate vârstelor, inteligență în modul de abordare a temelor și 

originalitate. 

 

 

Capitolul IV - Evaluarea lucrărilor și rezolvarea contestațiilor 

 

Art. 7. (1) Evaluarea lucrărilor se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 40 

alin. (1)-(3) din Metodologia-cadru și după caz a procedurilor specifice elaborate. 
 

(2) Pentru a asigura obiectivitatea evaluării, lucrările vor fi evaluate de fiecare 

evaluator, separat, și notate respectându-se întocmai baremul de evaluare și notare. 
 

(3) Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană și se află în situația 

calificării pentru etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura cehă maternă vor fi 

departajați pe baza unor criterii stabilite de Comisia județeană de organizare, 

evaluare și de soluționare a contestațiilor și care vor fi comunicate elevilor, prin 

afișarea pe site-ul inspectoratului școlar sau la avizierul unității școlare-gazdă a 

Olimpiadei, înainte de desfășurarea probei de concurs. 
 

(4) În vederea participării la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura cehă 

maternă se atribuie locuri suplimentare în conformitate cu prevederile art. 15 din 

Metodologia-cadru. 
 

(5) Până la afișarea rezultatelor preliminare, evaluatorii nu vor divulga aspecte legate 

de evaluare. 

 

Art. 8. (1) La etapa națională a Olimpiadei, după afișarea rezultatelor inițiale la 

avizierul unității de învățământ organizatoare, concurenții pot participa la o discuție 

împreună cu evaluatorii lucrărilor, care își vor expune criteriile de evaluare și notare  

și pot consilia elevii pentru a obține rezultate mai bune la ediția următoare a 

olimpiadei. 
 

(2) La etapa națională elevii au dreptul să-și vizualizeze lucrarea, să solicite o 

evaluare verbală personalizată, după înscrierea pe o listă întocmită de președintele/ 

președintele executiv sau secretarul Comisiei centrale a olimpiadei naționale. Această 

întâlnire se desfășoară individual. 
 

(3) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestații. 

Contestațiile se vor depune conform Metodologiei-cadru. 
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(4) Intervalul de timp de depunere a contestațiilor la etapa națională este stabilit de 

către Comisia centrală a Olimpiadei naționale, și este comunicat participanților prin 

afișare în momentul publicării rezultatelor inițiale la avizierul unității de învățământ 

organizatoare a Olimpiadei. 
 

(5) La rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40 din Metodologia-cadru în 

vigoare. 
 

(6) La etapa județeană, rezultatele și datele vor fi transmise în format editabil și letric 

până la data limită comunicată de Comisia centrală. 
 

(7) La etapa națională, rezultatele finale ale competiției sunt afișate înainte de 

festivitatea de premiere, în format letric, la avizierul unității de învățământ 

organizatoare. 
 

(8) Informațiile ce conțin datele de identificare a candidaților și rezultatele obținute 

de aceștia în cadrul etapei naționale sunt: numele, prenumele, inițiala/ inițialele 

tatălui, unitatea de învățământ, județul, nota obținută, premiul obținut, numărul de 

telefon, adresa de e-mail, pot fi folosite în vederea acordării de burse și premii. 

 

 

Capitolul V – Premierea 

 

Art. 9. (1) La toate etapele Olimpiadei de Limba și literatura cehă maternă, ierarhia 

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

finale obținute. 
 

(2) Afișarea rezultatelor și acordarea premiilor și mențiunilor se face conform 

Metodologiei-cadru în vigoare. 
 

(3) La etapa națională, se acordă la fiecare clasă câte 3 (trei) premii (de regulă un 

premiu I, un premiu II și un premiu III) și un număr de mențiuni reprezentând cel 

mult 15% din numărul participanților. 
 

(4) Acordarea premiilor și mențiunilor se face de către președinte/vicepreședinte/ 

președintele executiv, în urma consultării notelor obținute după contestații. 
 

(5) Poate fi acordat un număr diferențiat de mențiuni pe clase, în funcție de 

rezultatele finale. 
 

(6) Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educație, la etapa națională a 

Olimpiadei, pot fi acordate și premii speciale de către societăți științifice, organizații 

ale minorităților naționale din România sau străinătate, asociații profesionale, 

universități, autorități locale etc., acestea fiind însoțite de diplome de acordare a 

premiilor. 
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(7) Comisia centrală a competiției școlare poate stabili criterii specifice pentru 

acordarea premiilor speciale la etapa națională a Olimpiadei, în cazul în care 

sponsorii, asociațiile etc. nu fac acest lucru în mod expres. 

 

 

Capitolul VI - Dispoziții finale 

 

Art. 10. (1) Toți elevii participanți la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura 

cehă maternă vor primi o diplomă de participare, concepută și realizată de 

Inspectoratul Școlar Județean organizator. 
 

(2) Profesorii care însoțesc grupurile de elevi din fiecare județ la etapa națională vor 

primi o adeverință de participare, eliberată de Inspectoratul Școlar Județean 

organizator. 
 

(3) Profesorii care fac parte din Comisia centrală a Olimpiadei vor primi o adeverință din 

partea Ministerului Educației și/sau a Inspectoratului Școlar Județean organizator, prin 

care se atestă participarea lor la Olimpiadă. 

 

Art. 11. În anul școlar 2022-2023, deplasarea și participarea în format fizic la faza 

națională a Olimpiadei de Limba și literatura cehă maternă a reprezentanților unui județ, 

elev/elevi și profesor însoțitor, se vor face numai prin respectarea tuturor 

normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la 

alerta/siguranța epidemiologică. În acest sens, toți reprezentanții unui județ vor 

semna o declarație prin care își vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării 

și participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare din România, 

referitoare la alerta și siguranța epidemiologică. Această declarație, cu acordul 

exprimat, va fi semnată și de părintele elevului/reprezentantul legal al elevului. 

Originalul declarației va rămâne la dosarul Olimpiadei de la inspectoratul școlar, iar 

o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul însoțitor secretarului Comisiei centrale 

a Olimpiadei naționale. 

 

Art. 12. (1) Inspectoratul Școlar Județean va organiza, înaintea etapei naționale a 

Olimpiadei de Limba și literatura cehă maternă, o instruire la care vor participa elevii 

înscriși în competiție, părinții/tutorii legali instituiți ai elevilor minori, precum și 

profesorii însoțitori. În cadrul acestei instruiri, participanților li se aduc la cunoștință 

prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 

aprobate prin OMECTS nr. 3.035/09.02.2012, și ale Regulamentului specific de 

organizare și desfășurarea a Olimpiadei naționale de Limba și literatura cehă maternă. 
 

(2) La finalul instruirii, elevul și părintele/tutorele legal instituit al elevului minor, în 

cazul elevului minor, vor semna o declarație prin care să confirme că li s-au adus la 

cunoștință normele de conduită și consecințele nerespectării acestora. 
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(3) În cazul în care familia unui elev dorește să îl însoțească la etapa națională a 

Olimpiadei, inspectorul școlar de specialitate solicită părinților o declarație pe 

propria răspundere, prin care aceștia iau cunoștință de programul Olimpiadei și își 

asumă respectarea acestuia, precum, precum și supravegherea elevului. 
 

(4) La locul de organizare și desfășurare a etapei naționale a competiției școlare, 

elevii participanți vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe 

anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum și avizul 

epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție. 

 

Art. 13. Pe tot parcursul Olimpiadei naționale de Limba și literatura cehă maternă 

organizatorii asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal 

implicat în desfășurarea etapelor Olimpiadei, în conformitate cu reglementările în 

vigoare. 

 

Art. 14. (1) Prezentul regulament intră în vigoare în anul școlar 2022-2023 și poate fi 

completat cu precizări referitoare la calendarul olimpiadei și alte aspecte organizatorice 

specifice fiecărui an școlar, aprobate conform prevederilor Metodologiei-cadru. 
 

(2) Prezentul regulament este valabil până la apariția unui regulament nou. 
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