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Aprobat.
Secretar de stat,
Irina Elisabeta KOVÁCS

REGULAMENTUL SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea
OLIMPIADEI DE LIMBA MATERNĂ CROATĂ

Capitolul I
Prezentare generală. Definiții
Art. 1. – (1) Olimpiada de limba maternă croată este un concurs de excelenţă, care urmăreşte
stimularea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba croată, a inteligenţei lingvistice
şi a creativităţii elevilor.
- (2) Olimpiada de limba maternă croată se desfășoară în conformitate cu prevederile
Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 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.
Art. 2. – (1) Olimpiada de limbă maternă croată se poate desfăşura la clasele VII –XII, de la
etapa pe școală până la etapa națională, probă scrisă.
- (2) În cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi este mic, inspectoratele
școlare pot decide să nu organizeze etapa pe școală și/sau locală, organizând direct etapa
județeană, conform art. 14 din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare.
Art. 3. – Olimpiada de limba maternă croată este deschisă tuturor elevilor, conform art. 6 din
Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, cu condiția ca
aceștia să studieze disciplina limba maternă croată, să participe la toate etapele organizate și să
îndeplinească condițiile de calificare pentru etapele ulterioare la care sunt înscriși în anul de
desfășurare a olimpiadei.
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Art. 4. – Calendarul și etapele olimpiadei naționale sunt stabilite de Ministerul Educației
Naționale. Locul desfășurării este stabilit împreună cu inspectoratul județean care și-a exprimat
intenţia de a organiza, în anul respectiv, etapa națională a olimpiadei de limbă maternă croată.
Capitolul II
Etapele olimpiadei și selecția elevilor
Art. 5. - Pentru etapa judeţeană a olimpiadei, data desfășurării este stabilită la nivelul MEN, de
regulă, în luna martie. Criteriile de calificare la etapa județeană sunt stabilite de subcomisiile
de organizare constituite în cadrul Comisiei județene. Acestea elaborează criteriile de calificare
și stabilesc numărul de locuri pentru această etapă.
Art. 6. - Pentru etapa judeţeană subiectele sunt unice şi sunt elaborate de către grupul de lucru
pentru subiecte, format din membri ai Comisiei centrale a olimpiadei naționale. Subiectele vor
fi transmise județelor în format electronic, fiind accesibile în dimineața zilei de concurs.
Art. 7. - Pentru etapa naţională a olimpiadei numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat
școlar județean (IȘJ) se stabilește în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor școlare, art. 15 alin. (5). Astfel, fiecare inspectorat
școlar județean primește câte un loc pentru fiecare an de studiu.
Art. 8. - 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
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art. 9. – (1)Pentru elevii de la un an de studiu care au obținut medii/punctaje egale și ocupă
poziții în clasamentul naţional 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.
- (2) Fiecare comisie are obligația de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară,
în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând
lista cu elevii calificați pentru etapa următoare a olimpiadei.
- (4) Programul desfăşurării etapei naţionale a olimpiadei de limba maternă croată va fi
propus de către inspectorul școlar pentru minorități din judeţul gazdă şi convenit cu
președintele executiv.
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Capitolul III
Structura probelor și elaborarea subiectelor
Art. 10. - (1) Toate subiectele propuse și selectate vor ține cont de tematica specifică, anexată
regulamentului.
- (2) La etapa județeană și națională, olimpiada de limba maternă croată constă din
probe de evaluare a competențelor de înțelegere a textului citit, de redactare de text și de
folosire a limbii din punct de vedere formal (gramatică). Timpul de lucru este de 3 ore.
Art. 11. - Subiectele referitoare la redactarea de texte vor fi astfel concepute, încât să favorizeze
utilizarea eficientă şi creativă a limbii în situaţii reale de comunicare şi să nu permită învăţarea
bazată pe memorarea de texte.
Art. 12. - La etapa judeţeană subiectele și baremele aferente vor fi elaborate de un grup de lucru
al Comisiei centrale a olimpiadei naționale aprobat de secretarul de stat pentru învățământ în
limbile minorităților naționale, în conformitate cu prevederile Art. 27 (1) din cadrul
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Capitolul IV
Organizarea comisiilor. Desfășurarea probelor de evaluare și a contestațiilor
Art. 13. - Comisiile de organizare și evaluare, comisia centrală și comisia de organizare a fazei
naționale a olimpiadei de limba maternă croată se constituie și au atribuțiile stabilite prin art.
16 - 24 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art. 14. - (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 învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa 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;
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- 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.
Art. 15. - (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 contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre
etapele olimpiadelor. La toate etapele olimpiadelor, comisia/subcomisia de contestaţii este
formată din cadre didactice care nu au participat la evaluarea iniţială 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 contestaţiilor pentru etapa națională și cel
mult 72 de ore pentru etapa județeană, conform prevederilor art. 43 alin. (2) din Metodologiacadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art. 16. Rezultatele finale ale olimpiadei sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.

Capitolul V
Premierea
Art. 17. - (1) La toate etapele olimpiadei de limba maternă croată, ierarhia concurenţilor, în
vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
- (2) La etapa naţională a olimpiadei de limba maternă croată, modul de acordare a
premiilor respectă prevederile art. 47 alin (2) din Metodologia – cadru.
Capitolul VI
Dispoziții finale
Art. 18. - Toți profesorii care participă la elaborarea subiectelor pentru olimpiadă, a baremelor
de notare și la evaluarea lucrărilor vor da o declarație scrisă în care vor menționa că nu au rude
în rândul elevilor participanți la olimpiadă, conform declarației din Anexa Metodologiei –cadru
de organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobată cu O.M.E.N. nr. 4203/30.07.2018.
Art. 19. – Inspectoratul școlar din fiecare județ va organiza înaintea etapei naționale o ședință
la care, alături de profesorii însoțitori, vor participa și elevii înscriși în competiție împreună cu
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părinții/tutorii legali. Participanților li se vor aduce la cunoștință prevederile Metodologieicadru, ale Regulamentului specific, precum și normele de conduită și consecințele nerespectării
acestora.
Art. 20. - Prezentul regulament intră în vigoare în anul şcolar 2018-2019 şi poate fi
completat/revizuit şi cu alte aspecte organizatorice specifice în anii şcolari următori.
Regulamentul rămâne în vigoare până la o nouă reglementare.

Director,
Szepesi Alexandru
Expert,
Neculai Livia
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ANEXĂ la
REGULAMENTUL SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea
OLIMPIADEI DE LIMBA MATERNĂ CROATĂ
VII razred
Pismeni ispit
Proba scrisă
BIBLIJOGRAFIJA
I.
Književnost - Teme
1. Moja obitelj
2. Škola
3. Običaji
4. Domovina
5. Kućni ljubimac
6. Ljubav
7. Priroda
8. Godišnja doba
9. Blagdani
10. Prijateljstvo
II.
1.
2.
3.
4.

Gramatika
Jednostavna rečenica
Složena rečenica
Nezavisno složene rečenice (sastavne, rastavne, suprotne, isključne, zaključne)
Zavisno složene rečenice (predikatna, subjektna, atributna, mjesna, vremenska)

Proba scrisă va consta din 3 subiecte :
1. Text la prima vedere
2. Probleme de gramatică din bibliografie
3. Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul
nu va depăşi, ca dimensiune, o pagină (35-45 rânduri).
Notă:
 Olimpiada de limba maternă croată constă dintr-o probă: proba
scrisă.
Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul nu va
depăşi, ca dimensiune, o pagină (35 – 45 rânduri).
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VIII razred
Pismeni ispit
Proba scrisă
BIBLIJOGRAFIJA
I.
Književnost
1. Moja obitelj
2. Škola
3. Običaji
4. Domovina
5. Kućni ljubimac
6. Ljubav
7. Priroda
8. Godišnja doba
9. Blagdani
10. Prijateljstvo

II.

Gramatika

1.Nastajanje riječi
2.Podrijetlo riječi
3.Frazemi
4.Glasovne promjene (nepostojano ”a”, sibilarizacija, palatalizacija, jotacija)
5.Hrvatska narječja

Proba scrisă va consta din 3 subiecte :
4. Text la prima vedere
5. Probleme de gramatică din bibliografie
6. Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul
nu va depăşi, ca dimensiune, 150-200 de cuvinte.
Notă:
 Olimpiada de limba maternă croată constă dintr-o probă: proba
scrisă.
 Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură.
Eseul nu va depăşi, ca dimensiune, 150-200 de cuvinte.
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IX razred
Pismeni ispit
Proba scrisă
BIBLIJOGRAFIJA
Književnost
1.Podjela književnosti (lirika, epika, drama): osobine,književne vrste
2.Književno-znanstvene vrste i publicistika
3.Temeljna civilizacijiska djela
4.Hrvatska srednjovjekovna književnost

Proba scrisă va consta din 3 subiecte :
1.Text la prima vedere
2.Probleme de literatură din bibliografie
3.Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul
nu va depăşi, ca dimensiune, 200-250 de cuvinte.
Notă:
 Olimpiada de limba maternă croată constă dintr-o probă: proba
scrisă.
 Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură.
Eseul nu va depăşi, ca dimensiune, 200-250 de cuvinte.
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X razred
Pismeni ispit
Proba scrisă
BIBLIJOGRAFIJA
Književnost
1.Hrvatska Renesansa: Judita, Marko Marulić, Planine, Petar Zoranić, Dundo Maroje, Marin
Držić
2. Hrvatski Barok: Dubravka, Ivan Gundulić
3.Hrvatski klasicizam i prosvetiteljsto: Jesenji plodovi, Matija Petar Katančić, Satir iliti divji
čovik , Matija Antun Reljković

Proba scrisă va consta din 3 subiecte :
1.Text la prima vedere
2.Probleme de literatură din bibliografie
3.Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul
nu va depăşi, ca dimensiune, 200-250 de cuvinte.
Notă:
 Olimpiada de limba maternă croată constă dintr-o probă: proba
scrisă.
 Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură.
Eseul nu va depăşi, ca dimensiune, 200-250 de cuvinte.
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XI razred
Pismeni ispit
Proba scrisă
BIBLIJOGRAFIJA
Književnost
1.Hrvatski romantizam: Smrt Smail-age Čengića, Ivan Mažuranić, Đulabije, Stanko Vraz,
Mrtva ljubav, Petar Preradović
2. Protorealizam: Seljačka buna, August Šenoa
3.Hrvatski realizam: U registraturi, Ante kovačić, Posljednji Stipančići , Vjenceslav Novak
4.Hrvatska moderna : Utjeha kose, Jesenje veče, Antun Gustav Matoš, Pejzaž I, II, Vladimir
Vidrić

Proba scrisă va consta din 3 subiecte :
1.Text la prima vedere
2.Probleme de literatură din bibliografie
3.Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul
nu va depăşi, ca dimensiune, 250-300 de cuvinte.
Notă:
 Olimpiada de limba maternă croată constă dintr-o probă: proba
scrisă.
 Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură.
Eseul nu va depăşi, ca dimensiune, 250-300 de cuvinte.
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XII razred
Pismeni ispit
Proba scrisă
BIBLIJOGRAFIJA
Književnost
1.Hrvatska književnost od 1914. do 1929.: Na Drini ćuprija, Ivo Andrić, Baraka pet b,
Miroslav Krleža
2. Hrvatska književnost od 1929. do 1952.: Svakidašnja jadikovka, Tin Ujević, Oblak, Dobriša
Cesarić, Jama, Ivan Goran Kovačić
3.Druga moderna: Proljeće Ivana Galeba, Vladan Desnica, Ruke, Ranko Marinković

Proba scrisă va consta din 3 subiecte :
1.Text la prima vedere
2.Probleme de literatură din bibliografie
3.Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură. Eseul
nu va depăşi, ca dimensiune, 250-300 de cuvinte.
Notă:
 Olimpiada de limba maternă croată constă dintr-o probă: proba
scrisă.
 Tema eseului va fi propusă din tematica prevăzută la literatură.
Eseul nu va depăşi, ca dimensiune, 250-300 de cuvinte.

