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REGULAMENTUL SPECIFIC  

 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA 

OLIMPIADEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
CLASA A IV-A  
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CAPITOLUL I 

Cadrul general 
 

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

olimpiadei de limba şi literatura română – nivel primar, în anul şcolar 2019-2020, numită în continuare 

Olimpiadă, şi este elaborat conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, aprobată prin OM nr. 4203/30.07.2018, numită în continuare Metodologie-cadru. 

(2) Olimpiada se adresează elevilor din clasa a IV-a capabili de performanţe deosebite la  

limba şi literatura română. 

Art.2. (1) Olimpiada urmăreşte să evalueze deprinderile de comunicare, de receptare şi 

de producere a mesajelor scrise ale elevilor, în privinţa elementelor de construcţie a comunicării, intuirea 

regularităţilor din mesajele vehiculate şi identificarea acestora în context, sesizarea semnificaţiei 

categoriilor gramaticale şi a claselor morfologice.  

(2) La această competiţie pot participa elevi de la toate formele de învăţământ, de la 

învăţământul de stat sau învăţământul particular. 

Art.3. (1) Etapele de desfăşurare a Olimpiadei sunt: 

 etapa pe şcoală; 

 etapa judeţeană. 
 

(2) Datele susţinerii probelor sunt: 

 5 martie 2020, ora 12 – etapa pe şcoală; 

 9 mai 2020, ora 10 – etapa judeţeană. 
 

(3) Locaţia pentru etapa judeţeană este Liceul de Arte Oradea, Menumorut, nr. 33.  
 

(4) Pentru toate etapele desfăşurării olimpiadei de limba şi literatura română la nivel primar 

se vor organiza doar probe scrise, având formatul descris la art.10. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea olimpiadei 
 

Art.4. (1) Olimpiada este organizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor și 

unitățile școlare subordonate. 

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

unităţilor de învăţământ preuniversitar și  Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor. 
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Art.5. (1) Selecţia participanţilor la olimpiadă se va face obiectiv şi imparţial, pe clase, cu 

respectarea prevederilor din prezentul regulament. La fiecare etapă a olimpiadei de limba şi literatura 

română, un elev participant poate cumula maxim 100 puncte. 

(2) Calificarea elevilor la etapa judeţeană a Olimpiadei este condiţionată de obţinerea 

unui punctaj minim de 90 de puncte la etapa pe şcoală. 

(3) Tabelele cu elevii calificaţi la etapa judeţeană, în format electronic, ştampilate şi 

semnate şi în format editabil, vor fi transmise până la data de 1 aprilie 2020 doamnei profesor Valeria 

Bunica, responsabil cu organizarea etapei judeţene pe adresa art.vali@yahoo.com.    

 

  

 

CAPITOLUL III 

Elaborarea subiectelor şi desfăşurarea probelor 
 

Art.6.  Pentru crearea de șanse egale, uniformizarea cerințelor și imparțialitate 

subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul inspectoratului școlar. 

Art.7 (1) Subiectele pentru probele scrise la etapele locală şi judeţeană vor fi elaborate 

de către un grup de lucru format din cadre didactice de specialitate, coordonat de inspectorul de 

specialitate din cadrul Comisiei de organizare pentru cele două etape.  

(2) Odată cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapă, grupurile de lucru vor elabora şi 

baremele de corectare şi descriptorii pentru evaluare. 

Art.8.  Programa specifică de olimpiadă este programa şcolară în vigoare.  

Art.9. Timpul de lucru  este de: 

 60 de minute la etapa pe şcoală; 

 120 de minute la etapa judeţeană. 

Art.10. Probele scrise vor fi structurate după cum urmează: 

 3 subiecte  al căror punctaj cumulat este de 90 de puncte:  

SUBIECTUL I – Receptarea mesajului scris, elemente de construcţie a comunicării-

vocabular; 

SUBIECTUL II –  Elemente de construcţie a comunicării-morfosintaxă; 

SUBIECTUL III – Producerea unor mesaje scrise-compunere. 

 10 puncte din oficiu. 

Art.11. După finalizarea probei scrise, comisia de organizare şi evaluare a etapei va afişa 

subiectele şi baremele.  
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CAPITOLUL IV 

Evaluarea 
 

Art.12. (1) Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare respectă prevederile 

secţiunii B. Desfăşurarea probelor de evaluare, din Metodologia-cadru. 

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

profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi, nominalizaţi în comisii 

pentru fiecare etapă. 

 

Art.13. (1) La toate etapele Olimpiadei, evaluarea se face cu respectarea baremului de 

evaluare. 

(2) Rezultatele probelor la toate etapele Olimpiadei se apreciază cu punctaje cuprinse 

între 0 şi 100. 

(3) La toate etapele Olimpiadei, lucrările de la proba scrisă, sunt evaluate pe subiecte, 

punctajul final al fiecărei lucrări constând în suma punctajelor acordate pentru fiecare subiect. 

(4) În cazul unei diferenţe mai mari de 10 puncte între cei doi evaluatori, preşedinţii 

comisiilor corespunzătoare fiecărei etape numesc, dintre membrii acestor comisii, alţi doi profesori care 

să evalueze lucrarea. Punctajul acordat de cea de-a doua comisie rămâne definitiv. 

 

Art.14. (1) La toate etapele Olimpiadei, la proba scrisă, profesorii evaluatori vor marca 

greşelile prin sublinierea acestora. 

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

ordine descrescătoare valorică şi alfabetică. 

 
CAPITOLUL V 
Contestaţiile 

 

Art.15. (1) Rezultatele obţinute de concurenţi la probele scrise ale tuturor etapelor 
olimpiadei pot fi contestate.  Elevii participanţi pot contesta  numai punctajul iniţial al propriei lucrări 
scrise.        

(2) Contestațiile la etapa județeană se vor depune în data de 11 mai 2020, până la ora 

16, la secretariatul Liceului de Arte Oradea. 

Art.16  Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei respective numeşte o 

subcomisie alcătuită din 2- 4 profesori cu experienţă ca evaluatori şi rezultate meritorii în practica de 

evaluare la concursurile şi olimpiadele de limba şi literatura română, alţii decât cei care au evaluat iniţial. 
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Art.17. (1) Pentru lucrările care au primit iniţial punctaje cuprinse între 90 - 100, punctajul 

definitiv este acela acordat de subcomisia de contestaţii. 

(2) Pentru lucrările care au primit iniţial alte punctaje decât cele menţionate la articolul 17 

(1 ), punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestaţii, dacă între punctajul iniţial şi 

punctajul acordat la contestaţie există o diferenţă de cel puţin 5 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două 

punctaje este mai mică de 5 puncte, punctajul definitiv este cel iniţial. 

(3) După eventuala reevaluare la contestaţii, se afişează rezultatele finale, în ordine 

valorică şi alfabetică. 

Art.18. (1) La toate etapele Olimpiadei, depunerea contestaţiei se face de către părintele, 

tutorele, reprezentantul legal al elevului participant. 

(2) La toate etapele Olimpiadei, rezultatele finale se comunică după cel mult 48 de ore de 

la încheierea intervalului orar destinat depunerii contestaţiilor. 

 

CAPITOLUL VI 
Premierea 

 

Art.19. (1) La toate etapele Olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se 

stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

(2) La etapa judeţeană a Olimpiadei vor fi acordate următoarele premii: 

 Premiul I –  punctaj 98 100; 

 Premiul II –punctaj 95 97,99; 

 Premiul III  - punctaj 90 94,99; 

 Menţiuni – 20% din numărul total de participanţi, dar punctaj nu mai mic de 80 de 

puncte. 

  

CAPITOLUL VII 

Dispoziţii finale 
 

Art.20.  Elevii participanţi la fiecare etapă a Olimpiadei se vor prezenta la concurs având 

asupra lor carnetul de elev cu fotografie, ştampilat pentru anul şcolar în curs, ca document necesar 

profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor. 

Art.21. Elevii participanţi la etapa judeţeană a olimpiadei vor fi însoţiţi de câte un 

profesor. 

Art.22. Indiferent de rolul în cadrul competiţiei, profesorii implicaţi în organizarea şi 

desfăşurarea etapelor olimpiadei care vor încălca deontologia profesională vor fi sancţionaţi conform 

prevederilor din Metodologia-cadru. 


