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REGULAMENTUL SPECIFIC 
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

A CONCURSULUI NAȚIONAL DE SELECȚIE  
„CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS” 

 
 
 

I. PREZENTARE GENERALĂ 
 
Art.1 (1) Prezentul Regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a 
concursului național de selecție pentru Olimpiada internațională de limba și literatura 
latină Certamen Ciceronianum Arpinas, numit în continuare concursul de selecție, şi este 
elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare, aprobate prin ordinul de ministru nr. 3035/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, numite în continuare Metodologie-cadru. 
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului național de selecție se vor face în conformitate 
cu prevederile Metodologiei-cadru, precum şi cu prevederile prezentului regulament. 
(3) Scopul competiției este selecția elevilor participanți în lotul restrâns al României la 
Olimpiada internațională de limba și literatura latină Certamen Ciceronianum Arpinas, 
care se desfăşoară anual la Arpino (Italia). 
Art.2 (1) La Olimpiada internațională precizată la art.1, proba scrisă constă în traducerea 
și analiza literară a unui fragment la prima vedere (fără precizarea operei din care este 
extras), din opera lui Marcus Tullius Cicero, orator, om politic și gânditor roman care a 
marcat semnificativ evoluția culturii europene. Competiția vizează întreaga operă 
ciceroniană, astfel încât textul dat poate fi propus din oricare dintre domeniile în care s-a 
manifestat creația acestuia: 
- discursurile politice și juridice; 
- opera retorică; 
- opera filosofică (etică; filosofie politică); 
- scrisorile. 
(2) Informații detaliate și regulamentul olimpiadei internaționale sunt disponibile pe site-ul 
oficial al competiției: https://www.certamenciceronianum.it. 
Art.3 (1) În România, concursul național de selecție pentru olimpiada internațională este 
organizat de Ministerul Educației, în colaborare cu Departamentul de limbi și literaturi 
romanice, clasice și neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din 
București și cu Societatea de Studii Clasice din România. 

(2) Concursul de selecție se adresează elevilor din clasele a XI-a  a XII-a, capabili de 
performanţă şi cu un orizont cultural de factură umanistă, cu deschidere inter- și 
transdisciplinară. Proba de concurs presupune competențe dezvoltate atât în domeniul 
limbii și literaturii latine, cât și în domenii/discipline precum: istorie, filosofie, retorică, 
literatură universală, limbi moderne. 

https://www.certamenciceronianum.it/
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(3) Pot participa elevii din ciclul superior al liceului, din învățământul preuniversitar de 
stat sau privat, indiferent de filieră, profil sau specializare.   
(4) Participarea elevilor la competiție este opțională și individuală. 

 
  II. ORGANIZAREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE SELECȚIE 

 

Art.4 (1) Concursul de selecție se desfășoară în aceeași zi cu etapa județeană a 
Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină, în același centru de concurs 
stabilit de inspectoratul școlar, asigurându-se un interval de o oră între încheierea probei 
scrise aferente etapei județene a olimpiadei și începutul probei scrise aferente 
concursului național de selecție. 
(2) Responsabilitatea organizării și desfășurării concursului de selecție revine, în funcție 
de atribuții, unităților de învățământ preuniversitar, inspectoratelor școlare județene/ 
Inspectoratului Școlar al Municipiului București prin Comisia județeană/a sectoarelor 
municipiului București de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, Direcției 
Generale Învățământ Preuniversitar din Ministerul Educației. 
(3) Pentru organizarea și desfășurarea concursului național de selecție, în cadrul Comisiei 
județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și soluționare a 
contestațiilor de la Olimpiada națională de limbi clasice: greacă veche, latină, se creează 
o subcomisie de organizare a concursului de selecție. 
Art.5 Elevii care doresc să participe la concursul de selecție se înscriu prin intermediul 
profesorului îndrumător sau, după caz, al conducerii unității de învățământ la care sunt 
înscriși, care va transmite lista elevilor respectivi la inspectoratul școlar județean/al 
municipiului București, până la data stabilită de către inspectorul școlar de specialitate 
pentru comunicarea listei elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei de limbi 
clasice. 
Art.6 (1) Concursul de selecție constă într-o probă scrisă, individuală și obligatorie, cu 
durata de trei ore (timpul efectiv de lucru acordat concurenților), structurată după 
modelul subiectului de la etapa internațională, în conformitate cu precizările art. 2, alin. 
(1) din prezentul regulament. Dimensiunea fragmentului de text propus spre traducere și 
analiză literară, extras din opera lui M. Tullius Cicero, va fi adaptată timpului de lucru 
menționat, mai redus decât cel acordat la olimpiada internațională. 
(2) Este permisă utilizarea de către concurenți, în timpul probei scrise, a dicționarelor 

latin  român sau latin  o limbă modernă, dar nu și a unor dicționare român/o limbă 

modernă  latin sau a unor dicționare care conțin părți de morfologie/morfosintaxă 
(inclusiv tabele/scheme gramaticale, paradigme flexionare etc.). 
(3) Subiectul propus vizează un nivel înalt de dezvoltare a competenţelor-cheie din profilul 
de formare al absolventului de liceu, în special a competențelor de: 

 comunicare în limba maternă; 

 comunicare în limbi străine; 

 sensibilizare și exprimare culturală. 
 (4) În cadrul probei de concurs sunt valorificate atât competențele specifice din 

programele școlare în vigoare la limba latină (domeniile de conținut: limbă; istorie, cultură 
și civilizație; literatură), cât și alte aspecte esențiale pentru studiul limbilor și culturilor 
clasice, precum cele precizate la art. 3, alin. (2) din prezentul regulament. 
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(5) În mod esențial, proba scrisă a concursului de selecție se structurează pe două domenii 
majore de competență: 

a) competențele de traducere de text din limba latină în limba română  item de tip 
rezolvare de probleme; 
b) competențele extinse de analiză literară (inclusiv la nivel stilistic), istorico-literară, 

filosofică etc., în limba română, a textului propus spre traducere  item de tip eseu. 
(6) Punctajul maxim pentru proba de concurs este de 100 de puncte. 
Art.7 Proba scrisă, atât la concursul de selecție, cât și la olimpiada internațională, se 
susține în limba română. 
 

III. ELABORAREA SUBIECTELOR DE CONCURS 
 
Art.8 (1) Elaborarea subiectului și a baremului de evaluare, precum și evaluarea lucrărilor 
sunt asigurate de către Comisia centrală a concursului național de selecție, alcătuită în 
conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru. 
(2) Din comisie nu pot face parte persoane care au rude și afini până la gradul al III-lea 
participanți la concursul de selecție sau care pregătesc elevi pentru participarea la 
concurs. 
 

IV. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE SELECȚIE 
 

Art.9 (1) Având în vedere specificul competiției și prevederile art. 4 din prezentul 
Regulament, Comisia județeană/a sectoarelor municipiului București de organizare, 
evaluare și soluționare a contestațiilor pentru Olimpiada de limbi clasice, etapa județeană, 
își exercită atribuțiile inclusiv în ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursului 
de selecție. 
(2) Comisia județeană/a sectoarelor municipiului București asigură desfășurarea probei 
scrise a concursului de selecție în conformitate cu prevederile art. 32-37, respectiv art. 75-
80 din Metodologia-cadru. 
(3) Nu pot fi membri ai comisiilor județene/ a sectoarelor municipiului București cadrele 
didactice care au rude și afini până la gradul al III-lea participanți la concursul de selecție 
sau/și la etapa județeană a Olimpiadei de limbi clasice. 
Art.10 (1) Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei județene îndeplinește, în vederea 
organizării și desfășurării concursului de selecție, atribuțiile prevăzute la art. 17, alin. (3), 
lit. b), c), d) din Metodologia-cadru, precum și următoarele: 

a) se asigură că cei doi profesori asistenți repartizați în sala de concurs au altă 
specialitate decât limba latină; profesorii asistenți vor completa și semna o declarație 
scrisă, din care să rezulte specialitatea/specialitățile acestora, precum și faptul că nu au 
elevi sau/și rude ori afini până la gradul al III-lea participanți la concursul de selecție; 

b) instruiește profesorii asistenți cu privire la atribuțiile acestora, inclusiv referitor la 
faptul că elevilor participanți nu le este permis să părăsească sala de concurs având asupra 
lor subiectele și ciornele utilizate la proba scrisă; doar după epuizarea întregului timp de 
lucru alocat probei (trei ore), concurenților le pot fi puse la dispoziție subiectele, care 
devin din acel moment publice; 

c) verifică dacă sala de concurs în care se desfășoară proba este prevăzută cu mijloace 

de supraveghere audio-video  condiție obligatorie de desfășurare a probei scrise de 

selecție  și monitorizează, printr-un membru desemnat de către președintele Comisiei 
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județene sau, după caz, de către vicepreședintele subcomisiei de organizare, buna 
funcționare a supravegherii audio-video; 

d) asigură prezența unui informatician sau a unui membru al comisiei cu competențe 
digitale, pentru suport tehnic; 

e) primește, în ziua desfășurării probei, subiectele, conform procedurii, de la Centrul 
Național de Politici și Evaluare în Educație;  

f) descarcă subiectele, le multiplică în număr identic cu numărul concurenților (astfel 
încât să nu existe niciun alt exemplar cu excepția celor care sunt distribuite elevilor) și le 
distribuie apoi în sala de concurs, într-un plic sigilat, la ora indicată în precizările 
transmise de Ministerul Educației, asigurând confidențialitatea conținutului subiectelor, 
precum și a procedurii de descărcare și salvare a acestora; responsabilitatea descărcării și 
a multiplicării subiectelor în condiții de siguranță, precum și responsabilitatea păstrării 
confidențialității întregului proces revin Comisiei județene; 

g) preia la finalul probei, de la profesorii asistenți, documentele din sala de concurs: 
lucrările scrise anonimizate, borderoul de predare-primire a lucrărilor (cu numărul de 
pagini al fiecărei lucrări), semnat atât de concurenți, cât și de ambii profesori asistenți, 
ciornele utilizate, foile cu subiecte etc. 

h) amestecă lucrările, le notează cu indicativul județului și le numerotează: de 
exemplu, BV-1, BV-2, BV-3 ... BV-n (unde „BV” reprezintă indicativul județului Brașov, iar 
„n” reprezintă numărul lucrării din județul respectiv); 

i) în prezența vicepreședintelui subcomisiei de organizare sau a cel puțin unui alt 
membru al Comisiei județene, stabilit de către președintele executiv/vicepreședintele 
acesteia, persoana desemnată la lit. d) scanează, de preferință color, la rezoluție 
adecvată, fiecare lucrare în mod individual, denumește fișierele aferente conform 
modelului: Arpino_BV_1; Arpino_BV_2 etc. și le trimite prin e-mail, în termen de cel mult 
o oră de la încheierea probei, comisiei de evaluare precizate la art. 3 din prezentul 
regulament; lucrările transmise vor fi însoțite de un proces-verbal scanat, în care sunt 
consemnate de către Comisia județeană/a sectoarelor municipiului București numărul de 
lucrări și numărul de pagini corespunzător fiecărei lucrări, identificabile exclusiv după 
codul atribuit prin aplicarea prevederilor de mai sus – lit. h); adresa de e-mail va fi 
comunicată de către Ministerul Educației înainte de desfășurarea probei; 

j) se asigură că documentele prevăzute la lit. i) au fost transmise corect și nu 
părăsește centrul de concurs decât după confirmarea scrisă, prin e-mail, a primirii 
acestora de către comisia de evaluare; în cazul în care constată disfuncționalități de ordin 
tehnic în scanarea/transmiterea documentelor, membrii subcomisiei iau legătura 
neîntârziat cu inspectoratul școlar organizator, în vederea soluționării problemelor 
apărute.  
(2) Înregistrarea audio-video a probei se realizează în condițiile de calitate uzuale pentru 
examenele naționale, acoperind întreaga activitate desfășurată în sala de concurs. 
Pornirea înregistrării trebuie efectuată cu cel puțin 15 minute înainte de ora stabilită 
pentru începerea probei scrise, iar finalizarea ei nu se realizează decât după părăsirea sălii 
de către profesorii asistenți. 
(3) Unitățile de învățământ desemnate centre de concurs pentru proba de selecție au 
obligația de a păstra lucrările și documentele aferente competiției, precum și fișierul cu 
înregistrarea audio-video a probei, timp de un an calendaristic de la data încheierii 
concursului de selecție. 
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  V. EVALUAREA LUCRĂRILOR ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR 

 
Art.11 (1) Evaluarea se realizează de către membrii comisiei centrale a concursului de 
selecție, în termen de cel mult trei zile de la desfășurarea probei. 
(2) După finalizarea evaluării, comisia întocmește lista rezultatelor inițiale, ordonate 
ierarhic (descrescător) într-un clasament care va conține codurile lucrărilor, punctajele 
totale aferente lucrărilor, precum și mențiunea „calificat” pentru concurenții care vor 
face parte din lotul restrâns, participant la olimpiada internațională.  
(3) Lotul național al României este constituit din primii șase elevi din clasamentul 
concursului național de selecție, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. 
(4) În caz de egalitate pentru ultimul loc care asigură calificarea în lotul național, în 
vederea departajării concurenților respectivi, se aplică, în ordine, următoarele criterii 
specifice: 
a) punctajul superior obținut la subiectul de traducere a textului latin; 
b) numărul de greșeli de morfologie latină la subiectul de traducere de text; 
c) numărul de erori lexicale în traducerea textului. 
Art.12 (1) Clasamentul realizat în condițiile stipulate la art.11 se transmite Ministerului 
Educației, care îl va comunica inspectoratelor școlare din județele din care provin 
concurenții. 
(2) Inspectoratele școlare transmit, la rândul lor, clasamentul precizat la art.11 către 
centrele de organizare a concursului de selecție și se asigură, prin intermediul comisiilor 
județene/a sectoarelor municipiului București ale olimpiadei de limbi clasice, în 
colaborare cu conducerile unităților de învățământ desemnate centre de concurs, că 
rezultatele sunt asociate în mod corect cu numele concurenților, după desecretizarea 
lucrărilor, precum și că elevilor participanți li se comunică atât rezultatul personal, cât și 
clasamentul anonimizat al concursului de selecție. 
Art.13 (1) Elevii nemulțumiți de rezultatele inițiale ale evaluării lucrărilor scrise pot 
depune contestații. Concurenții pot contesta numai punctajul acordat propriei lucrări 
scrise. 
(2) Înainte de depunerea contestaţiei, elevul poate solicita să-şi vadă propria lucrare,  în 
prezenţa unui membru al comisiei județene/a sectoarelor municipiului București. 
(3) Termenul de depunere a contestațiilor va fi comunicat participanților odată cu 
rezultatele inițiale. Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși două 
zile de la încheierea depunerii contestațiilor. 
(4) Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor, prin reevaluarea lucrărilor ale 
căror punctaje au fost contestate, sunt definitive. 
Art.14 După comunicarea rezultatelor finale, comisia centrală stabilește lista nominală 
finală a elevilor care alcătuiesc lotul național participant la olimpiada internațională și o 
transmite Ministerului Educației. 
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VI. DISPOZIȚII FINALE 

 
Art.15 Elevii participanţi se vor prezenta la proba scrisă a concursului de selecție având 
asupra lor actul de identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru 
verificarea identităţii concurenţilor. 
Art.16 (1) Profesorii delegați pentru a însoţi lotul național la olimpiada internațională 
răspund în privinţa supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării lor şi în timpul 
desfăşurării acesteia. 
(2) Profesorii însoțitori au obligația de a realiza o instruire cu elevii din lotul național, cu 
privire la programul deplasării și al competiției, la regulile de participare, normele de 
conduită şi consecinţele nerespectării acestora. Fiecare elev şi un părinte/reprezentant 
legal al elevului vor semna o declaraţie prin care să confirme că li s-au adus la cunoştinţă 
aspectele respective. 
Art.17 (1) În cazul în care unul dintre elevii din lotul național nu poate sau nu   mai dorește 
să participe la olimpiada internațională, inspectoratul școlar din județul de proveniență al 
elevului se va asigura că a fost depusă de către elev/reprezentanții legali ai acestuia o 
cerere de retragere din competiția internațională, înregistrată la unitatea școlară de 
proveniență a elevului. 
(2) În cazul în care unul dintre elevii calificați la olimpiada internațională nu poate sau nu 
mai dorește să participe, anunțând acest fapt înainte de momentul în care Ministerul 
Educației a efectuat achiziția biletelor de transport, locul rămas liber va fi ocupat de 
concurentul aflat pe poziția calificabilă imediat următoare elevului retras, în ierarhia 
finală a concursului de selecție. 
(3) În situaţia în care unul dintre componenții lotului olimpic al României nu mai doreşte 
sau nu  mai poate participa la etapa internațională, anunţând acest fapt după momentul în 
care Ministerul Educației a efectuat achiziția biletelor necesare deplasării, şcoala de 
provenienţă şi inspectoratul şcolar județean vor face  demersurile pentru recuperarea sumei 
avansate de către Ministerul Educației pentru achiziționarea biletelor. 
Art.18 (1) În vederea participării la olimpiada internațională, lotul național restrâns va 
beneficia de pregătire de specialitate, asigurată de cadre didactice de prestigiu, cu 
rezultate deosebite obținute la competițiile naționale/internaționale de profil. 
(2) Activitățile precizate la alin. (1) sunt prevăzute în Calendarul activităților de pregătire 
și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale, 
aprobat anual de Ministerul Educației. 
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