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Nr. _________ /______2011         Se aprobă, 

Secretar de Stat 

Iulia Adriana Oana Badea 

Avizat, 

Director general, 

Liliana Preoteasa 

Precizări privind desfăşurarea 

Olimpiadelor naţionale pentru limbile moderne germană şi rusă 

în anul şcolar 2010-2011 

 

I. Prezentare generală. Definiţii, participanţi, categorii şi niveluri 

 

Olimpiada de limba germană modernă şi limba rusă modernă este un concurs de 

excelenţă care urmăreşte stimularea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba 

modernă respectivă, a competenţelor sociale şi civice, a inteligenţei lingvistice şi a creativităţii 

elevilor. 

Olimpiada  pentru limbile moderne germană si rusă se  desfăşoară la clasele VII – VIII si 

la clasele IX –XII, în conformitate cu prevederile OM Nr. 3109/28.01. 2002, care constituie 

cadrul juridic general valabil pentru organizarea olimpiadei.  

Pentru  clasele VII -VIII,  olimpiada se desfăşoară de la etapa pe şcoală până la etapa 

judeţeană/municipiul Bucureşti, care reprezintă etapa finală. Pentru clasele IX-XII, olimpiada 

se desfăşoară de la etapa pe şcoală până la etapa naţională, care reprezintă etapa finală. 

În continuare, termenul „judeţ” se referă şi la Municipiul Bucureşti. 

Prin comisia de organizare se înţelege „comisia de organizare şi evaluare”, respectiv, 

pentru etapa naţională, „comisia centrală de organizare şi evaluare”, în sensul prevăzut în OM 

Nr. 3109/28.01.2002. În acest sens şi conform prevederilor OM Nr. 3109/28.01.2002 se constituie 

comisia de organizare naţională, respectiv judeţeană / pentru etapa locală / pentru etapa pe 

şcoală. În vederea desfăşurării în bune condiţii a etapei naţionale, la nivelul judeţului în care se 

desfăşoară etapa naţională se organizează o comisie locală de organizare al cărei coordonator 
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este numit de inspectorul şcolar general şi care se subordonează comisiei de organizare 

naţionale şi acordă sprijin acesteia din punct de vedere logistic. 

Având în vedere situaţiile complexe existente privitoare la modul de însuşire a limbii 

moderne de către concurenţi, aceştia vor fi împărţiţi pe clase şi, în cadrul claselor, pe categorii 

– pentru limba rusă, iar pentru limba germană pe clase și niveluri, conform Cadrului European 

Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și în funcție de numărul de ore de învățare a limbii 

acumulate de elev, de la începerea învățării limbii și până la momentul desfășurării fazei 

județene. 

Pentru limba rusă, olimpiada se organizează pe următoarele categorii (A, B, C și D), 

după cum urmează: 

A. Concurenţi care au învăţat limba modernă numai ca limbă străină, în România, cu 

maximum 3 ore pe săptămână pentru clasele IX-XII, respectiv maximum 2 ore pe 

săptămână pentru clasele VII-VIII; 

B. Concurenţi care au studiat în  trecut sau studiază în prezent,  cu statut de limbă 

maternă,  o limbă slavă, alta decât limba rusă; 

C. Concurenţi care au studiat în  trecut limba rusă, cu statut de limbă maternă, sau 

provin din familii în care se folosește limba rusă pentru comunicarea curentă; 

D. Concurenţi care au învăţat în trecut limba rusă în mediu de limbă rusă, în Republica 

Moldova sau Ucraina. 

 

Pentru limba germană, elevii vor fi încadrați corect, la nivelul european la care se află, pe 

bază de autoevaluare și evaluare din partea profesorului propriu, dar nu mai jos de nivelul 

minim prevăzut în tabelul de mai jos. Baremele de evaluare de la olimpiadă sunt astfel 

concepute, încât sancționează în mod automat încadrarea pe un nivel inferior celui real. 

Nivelul minim acceptabil pentru un elev, în funcție de numărul de ore didactice de învățare a 

limbii acumulate, se stabilește conform tabelului următor: 

Nivel minim  Număr de ore de învățare 

(ore didactice) 

Exemple 

A1 140 ore (după 2 ani 

școlari cu 2 ore pe 

săptămână) 

Clasa a VII-a și a VIII-a L2 (cei care încep din 

clasa a V-a cu 2 ore / săpt.), clasa a VII-a L1 (cei 

care încep din clasa a III-a cu 2 ore/săpt.) 

A2 280 ore (după circa a 4 Clasa a VIII-a și a IX-a L1 și clasa a IX-a și a X-a 



DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE  

PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

   

 ____________________________________________________________________________ 
              

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 

010168,  Bucuresti  

    Tel:    +40 (0)21 405 62 21 

    Fax:   +40 (0)21 313 55 47 

www.edu.ro 

ani cu 2 ore pe 

săptămână) 

L2 (pentru cei cu 2 ore/săpt), clasa a IX-a 

bilingv 

B1 450-500 ore (echivalentul 

a 6-7 ani școlari cu 2 ore 

pe săptămână) 

Clasa a X-a și a XI-a L1 (pentru cei care au 

făcut mereu 2 ore/săpt. începând din cls. a III-

a), clasa a XI-a și a XII-a L2 (2 ore/săpt.), clasa a 

X-a bilingv 

B2 720–800 ore (echivalentul 

a 10 ani școlari cu 2 ore 

pe săptămână) 

Clasa a XII-a L1 (2 ore/săpt. începând din clasa 

a III-a), clasa a XI-a și a XII-a bilingv 

C1 1100 ore  

C2 1500 ore  

Elevii care au învățat în trecut limba germană în afara învățământului public, parțial sau 

în totalitate, sau au frecventat clase cu predare în limba germană vor fi încadrați de către 

profesorii proprii la nivelul real constatat, dar cel puțin la nivelul minim prevăzut pentru tipul 

de clasă pe care îl frecventează în prezent. 

Elevii au voie să participe la faza națională numai pe nivelul la care au participat la faza 

județeană. În cazul în care se constată încadrarea greșită a unui elev la faza județeană, pe un 

nivel inferior celui corect, acesta pierde dreptul de a participa la faza națională. 

Pentru faza națională nivelurile minime la care se organizează probe sunt:  

- Pentru clasele a IX- a și a X-a: A2 

- Pentru clasele a XI-a și a XII-a: B1 

Elevii care au acumulat un număr mai mic de ore pe săptămână și nu se încadrează în 

nivelurile minimale prevăzute mai sus nu pot participa la faza națională. 

În scopul stabilirii corecte a categoriei sau nivelului minim în care se încadrează, 

concurenţii vor completa o declaraţie, prezentată în anexă, privitoare la experienţa de învăţare 

a limbii moderne, şi vor aduce la etapa naţională o copie a foii matricole pentru anii şcolari 

anteriori, începând cu clasa I, vizată de inspectorul de specialitate din judeţ cu menţiunea: 

„Conform cu originalul”. Pentru etapa naţională, responsabilitatea verificării corectitudinii 

acestor declaraţii revine inspectorului de specialitate din judeţul de unde provin concurenţii. 

Comisia de organizare naţională poate stabili sancţiuni în cazul descoperirii de declaraţii false 
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date în vederea încadrării într-un nivel sau într-o categorie nepotrivită, atât la adresa 

concurentului respectiv şi a profesorilor săi, cât şi a judeţului de provenienţă (după caz, 

reducerea numărului de locuri acordate pentru anul următor).  

La olimpiadă pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă 

redusă, elevii de la învăţământul particular, inclusiv elevii care nu învaţă limba respectivă în 

şcoală, dar consideră că au competenţe adecvate în domeniu şi participă la toate etapele 

organizate și îndeplinesc condițiile de calificare pentru etapele ulterioare. Având în vedere 

faptul că pentru clasa a VIII-a nu se organizează etapa naţională, se  acceptă participarea 

elevilor de clasa a VIII-a, capabili de performanţe deosebite, la clasa a IX-a, cu condiția ca 

aceștia să parcurgă toate etapele succesive de selecție de la clasa a IX-a. Elevii din ciclul liceal 

pot concura la anul de studiu în curs, de la etapa pe şcoală până la etapa  naţională inclusiv, 

chiar dacă nu studiază limba respectivă în şcoală, olimpiada fiind un concurs de excelenţă. Nu 

sunt admişi la olimpiada de limba modernă concurenţi care în anul şcolar curent învaţă sau au 

învăţat, în perioada desfăşurării unora din etapele olimpiadei, la clase cu predare în limba 

respectivă (clase cu statut de limbă maternă). Aceştia au dreptul să participe la olimpiada de 

limba maternă. 

II. Calendarul şi etapele olimpiadelor de limba germană şi limba rusă modernă (clasele 

VII-XII) 

 

Olimpiadele de limba germană şi limba rusă modernă se vor desfăşura după cum 

urmează: 

- Faza judeţeană – 5 martie 2011 

- Pentru limba rusă modernă, etapa naţională se desfăşoară în perioada 17-20 aprilie 2011, 

la Sighetul Marmației, (judeţul Maramureș).  

- Pentru limba germană modernă, etapa naţională se desfăşoară în perioada 15-21 aprilie 

2011, la Baia Mare (judeţul Maramureș). 

Se pot organiza etape anterioare celei județene în cazul în care numărul concurenţilor este 

mare, astfel încât  se justifică organizarea acestor etape, în scopul selecţiei participanţilor. 

Pentru etapele anterioare celei judeţene, responsabilitatea organizării şi stabilirii datelor de 

desfășurare revine inspectorului de specialitate din judeţ. 
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III. Alocarea locurilor pentru etapele succesive ale olimpiadei 

 

Inspectorul general M.E.C.T.S. alocă judeţelor locurile pentru etapa naţională având în 

vedere, în ordine, următoarele criterii:  

1. numărul de catedre de limba germană modernă, respectiv rusă modernă, 

existente în judeţul respectiv (se repartizează astfel 1/2 din numărul total de locuri); 

2. rezultatele judeţului respectiv la etapa naţională a olimpiadei de limba germană 

modernă, respectiv rusă modernă, din anul anterior (se repartizează astfel 1/2 din 

numărul total de locuri, prin înmulţire cu un coeficient obţinut pe baza raportului dintre 

un punctaj obţinut pe baza premiilor şi numărul total de participanţi din judeţul 

respectiv); 

3. interesul de a stimula dezvoltarea limbilor moderne respective în unele zone 

unde acestea sunt slab reprezentate, rezolvarea unor situaţii speciale (asigurarea unui 

minim de 1 sau 2 locuri, prin redistribuirea locurilor rămase de la rotunjirea numerelor 

calculate în funcţie de criteriile precedente – la dispoziţia inspectorului general 

M.E.C.T.S.) 

 

În funcţie de numărul de catedre de limba germană modernă, respectiv limba rusă 

modernă din judeţul respectiv, inspectorul de specialitate din judeţ va stabili, acolo unde este 

nevoie, criteriile de alocare a locurilor până inclusiv la etapa judeţeană, luând ca model 

criteriile aplicate pentru alocarea locurilor judeţelor pentru etapa naţională. 

Inspectorul general M.E.C.T.S. va transmite inspectorilor de specialitate din judeţe şi 

metodiştilor, prin poşta electronică (e-mail),  atât numărul de locuri atribuite judeţelor pentru 

etapa naţională, cât şi modul de calcul al acestora, înainte de desfăşurarea etapei judeţene. 

Inspectorii de specialitate din judeţe vor transmite metodiştilor şi profesorilor înscrişi în baza 

de date locală, prin poşta electronică (e-mail),  acolo unde este cazul (număr mare de şcoli şi 

localităţi), atât numărul de locuri atribuite localităţilor sau şcolilor pentru etapa judeţeană / 

locală, cât şi modul de calcul al acestora. 

În funcție de rezultatele obținute la o etapă a olimpiadei, elevii se pot califica la etapa 

următoare. Rezultatele obţinute de elevi la clase şi categorii diferite nu sunt comparabile între 
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ele prin punctajul total. De asemenea, nu se stabilesc la nivel naţional criterii de punctaj minim 

pentru calificarea într-o etapă ulterioară. 

Comisiile de organizare (pe şcoală, locale sau judeţene) vor stabili criteriile de selecţie a 

participanţilor pentru etapa următoare. Aceste criterii vor fi afişate la locul de desfăşurare a 

concursului  cel mai târziu înainte de începerea evaluării lucrărilor. După evaluarea lucrărilor, 

comisia de organizare va lua în discuţie lucrările propuse pentru calificare în etapa următoare, 

având în vedere criteriile stabilite şi afişate anterior. Decizia se va lua prin vot deschis şi va fi 

consemnată în procesul verbal. Procesul verbal complet, conţinând opiniile şi argumentele 

exprimate, va fi transmis, în copie, comisiei de organizare de la etapa următoare. 

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

naţională la limba germană modernă, aceasta va viza creativitatea elevilor, având în vedere 

proba de proiect de la etapa naţională, imposibilitatea comparării în mod corect a nivelurilor 

de limbă între clase şi categorii diferite şi faptul că la Olimpiadele Internaţionale de Limba 

Germană criteriul de departajare este creativitatea în realizarea unor proiecte. La toate etapele 

olimpiadei de limba germană modernă se va ţine seama de faptul că limba (competenţele 

lingvistice) reprezintă un instrument pentru manifestarea creativităţii şi inteligenţei lingvistice, 

nu un scop în sine. 

IV. Structura şi responsabilităţi privitoare la subiectele olimpiadei 

 

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 alternative existente. 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. 

Pentru etapa judeţeană şi etapa naţională, subiectele şi structura acestora sunt 

responsabilitatea inspectorului general M.E.C.T.S., inclusiv pentru etapa judeţeană la clasele a 

VII-a şi a VIII-a. În scopul pregătirii subiectelor şi stabilirii structurii acestora, acesta va 

convoca cu una-trei zile înaintea fiecărei etape un grup de lucru compus din 5 cadre didactice. 

Toate cadrele didactice pot transmite propuneri de subiecte după modelul prezentat anterior 

etapelor olimpiadei, în format electronic, pe adresa inspectorului general M.E.C.T.S.. Pentru 
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etapele anterioare ale olimpiadei, subiectele şi structura acestora sunt responsabilitatea 

inspectorului de specialitate din judeţ.  

Inspectorul general M.E.C.T.S. va transmite inspectorilor de specialitate din judeţe şi 

metodiştilor, prin poşta electronică (e-mail),  un model de subiect, cu cel puţin trei săptămâni 

înainte de desfăşurarea etapei judeţene, însoţit de un fişier MsExcel care va conţine un model 

de colectare a datelor concurenţilor şi completare cu rezultatele, defalcat pe subiecte, conform 

cu baremul. Instrucțiunile privitoare la bareme şi modul de organizare a evaluării, care vor 

însoţi modelul de subiecte transmis, au caracter obligatoriu pentru comisiile judeţene. 

Inspectorii de specialitate din judeţe vor asigura retransmiterea acestor instrucţiuni către 

metodiştii şi profesorii din judeţul propriu prin poşta electronică. Fișierul MsExcel va conține 

date privitoare la codul numeric personal (CNP) al elevilor, care va fi completat cu grijă, având 

în vedere utilizarea acestuia ca singurul element de identificare în colțul din dreapta sus al 

fiecărei file folosite în concurs. Colțul din dreapta sus al filelor va fi secretizat prin îndoirea de 

mai multe ori, astfel încât să nu fie vizibil CNP-ul prin transparența filei, apoi se va aplica o 

etichetă care să nu permită desigilarea accidentală.   

La etapa naţională a Olimpiadei de limba germană modernă, probei scrise (probă 

individuală), i se adaugă proba de proiect bazat pe lectura unei cărţi şi prezentarea acesteia în 

echipă (Rucksackbibliothek). Echipele de proiect vor fi alcătuite din concurenţi din judeţe 

diferite şi de la categorii diferite şi vor concura în două secţiuni: clasele a IX-a şi a X-a, 

respectiv clasele a XI-a şi a XII-a. Pentru organizarea probei de proiect, M.E.C.T.S. va organiza, 

în colaborare cu Goethe-Institut, un seminar pregătitor în perioada 1 – 3 aprilie 2011, cu 

profesorii care vor face parte din Comisia Centrală a olimpiadei. 

Elevii care se califică la faza națională a Olimpiadei de limba germană modernă au 

obligația de a participa la toate probele, atât cele individuale, cât și cele de echipă (proiect), ca 

și la toate activitățile din programul olimpiadei naționale. În caz contrar, aceștia sunt 

descalificați, iar județului din care provin i se reduce numărul de locuri alocate în anul școlar 

următor, iar elevul respectiv nu va mai fi admis să participe la faza națională a olimpiadei în 

anul următor, indiferent de rezultatul obținut la faza județeană. 

La toate etapele olimpiadei de limba germană modernă lucrările elevilor vor fi evaluate 

separat, pe tipuri de subiecte, conform instrucțiunilor care vor fi transmise împreună cu 
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subiectele și baremele de evaluare. Evaluarea lucrărilor scrise din fiecare categorie de subiecte 

va fi realizată de minimum două cadre didactice care vor putea solicita colaborarea altor cadre 

didactice pentru evaluarea celor mai bune lucrări, în special pentru criteriile referitoare la 

originalitate. În acest caz, punctajul obținut de lucrări la criteriile respective rezultă din media 

punctajelor acordate de către toți evaluatorii. 

Procedura de evaluare a lucrărilor scrise de la olimpiada de limba rusă va fi conținută în 

baremul care însoțește subiectele. 

 

V. Aspecte organizatorice pentru pregătirea desfăşurării etapelor judeţeană şi naţională 

a olimpiadei de limba germană şi limba rusă modernă. Responsabilităţi 

 

Inspectorul general M.E.C.T.S. va organiza transmiterea subiectelor pentru etapa 

judeţeană în format electronic şi în condiţii de securitate.  

Fişierul electronic MsExcel primit de la inspectorul general M.E.C.T. cu ocazia 

transmiterii modelului de subiecte va fi transmis înapoi acestuia imediat după desfăşurarea 

etapei judeţene, completat cu datele elevilor şi rezultatele evaluării. Acesta va fi arhivat de 

către inspectorul de specialitate împreună cu lucrările şi baremele de evaluare completate în 

aşa fel încât să rezulte clar numele cadrelor didactice care au evaluat, inclusiv ale celor 

consultaţi suplimentar pentru evaluarea pentru criteriile referitoare la originalitate de la 

evaluarea textului scris. Se recomandă ca la evaluarea textelor scrise să fie implicate mai multe 

cadre didactice care nu au elevi proprii în lotul respectiv de lucrări, în special în cazul textelor 

celor mai bune, selectate de către cei doi evaluatori iniţiali. 

Formatul electronic de transmitere a datelor privitoare la elevii calificați pentru etapa 

națională va fi stabilit de inspectorul general M.E.C.T.S. împreună cu organizatorii locali şi va 

fi anunţat prin poşta electronică inspectorilor şi metodiştilor cel târziu până la 20 martie 2011. 

Inspectorii de specialitate din judeţe vor completa datele cerute în format electronic  şi vor 

tipări apoi un exemplar pe care îl vor transmite prin fax sau scanat inspectorului general 

M.E.C.T.S. sub semnătura proprie şi a inspectorului şcolar general, pentru verificarea 

corectitudinii datelor. Inspectorii de specialitate din judeţe răspund de transmiterea corectă şi 
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în formatul electronic cerut a datelor privitoare la elevii calificaţi pentru etapa naţională. 

Eventualele neconcordanţe între datele transmise şi datele reale ale elevilor respectivi trebuie 

rezolvate înainte de începerea etapei naţionale. Organizatorii etapei naţionale sunt exoneraţi 

de orice răspundere privitoare la inexactitatea, incorectitudinea sau caracterul incomplet al 

datelor furnizate de inspectorii de specialitate din judeţe. Aceştia răspund de eventualele 

consecinţe ce decurg de aici (diplome completate greşit, imposibilitatea acordării de premii în 

bani unor candidaţi etc.).  

Transmiterea pe fax, completarea  şi  eventuala modificare a datelor în formatul 

electronic cerut se încheie cu cel puţin o săptămână înaintea începerii etapei naţionale. 

Organizatorii etapei naţionale nu vor lua în considerare modificările ulterioare termenului 

enunţat. În cazuri excepționale, dacă unii participanți devin indisponibili pentru participare 

după expirarea termenului enunțat mai sus, aceștia vor anunța această situație, prin 

intermediul inspectorului de specialitate din județ, simultan, pe adresele de poștă electronică 

ale inspectorului general M.E.C.T.S. și a persoanei responsabile desemnate din Comisia de 

organizare locală. Neanunțarea acestor situații constituie motiv de sancționare a persoanei 

responsabile și a județului respectiv prin scăderea numărului de locuri atribuite în anul 

următor. 

Toate informaţiile suplimentare privitoare la desfăşurarea olimpiadei vor fi transmise de 

către inspectorul general M.E.C.T.S. prin poşta electronică. Inspectorii de specialitate din 

judeţe şi metodiştii noi, care nu au luat legătura cu inspectorul general M.E.C.T.S. pe această 

cale, se vor anunţa acestuia, pentru a fi preluaţi în listele de transmitere a informaţiilor. 

Instrucțiunile primite prin poșta electronică, inclusiv cele privitoare la proceduri de organizare 

a evaluării și aplicării baremelor de evaluare au caracter obligatoriu. 

VI. Dispoziţii finale 

 

Profesorii pot fi numiţi în comisii de elaborare a subiectelor de olimpiadă, a baremelor de 

evaluare precum si la evaluarea lucrărilor numai la ani de studiu  şi / sau categorii la care nu 

au elevi în concurs. Profesorii vor da o declaraţie scrisă în care vor menţiona că nu au elevi în 

concurs la anul de studiu / categoria  pentru care evaluează si că asigură secretul subiectelor si 

baremelor de evaluare întocmite si transmise M.E.C.T.S.. Declaraţiile respective vor fi arhivate 
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alături de toate lucrările elevilor, baremele de evaluare completate, procesele verbale şi de 

toate documentele olimpiadei pe termen de cel puţin un an calendaristic de la terminarea 

probelor respective. 

La toate etapele olimpiadei se va asigura maxima transparenţă posibilă privitoare la 

modul de elaborare şi evaluare a subiectelor, fără a afecta buna desfăşurare a lucrărilor. Elevii 

care vor dori să-şi vadă lucrările, în vederea depunerii de contestaţii, vor putea face acest lucru 

însoţiţi de profesorul îndrumător (cadru didactic din sistemul naţional de învăţământ), 

respectiv de profesorul însoţitor la etapa naţională, în prezenţa unuia dintre profesorii care au 

evaluat lucrarea respectivă. Nu se admit contestații pentru punctajele obținute la probele sau 

criteriile unde evaluarea a fost realizată de către cel puțin patru profesori. 

Elevii vor preciza în declaraţia menţionată mai sus şi acordul/dezacordul privitor la 

publicarea eseului realizat de elev la faza naţională. Eventuala publicare a eseului bazată pe 

acest acord nu trebuie să aducă beneficii financiare niciunei persoane implicate în publicare, ci 

serveşte numai transparenţei şi îmbunătăţirii pregătirii elevilor ca şi a procesului şi 

competenţelor de evaluare ale profesorilor, având în vedere și publicarea evaluării detaliate a 

lucrărilor, conținând punctajul acordat pentru fiecare criteriu. 

În scopul promovării învăţării şi predării bazate pe competenţe, conform Cadrului 

European Comun de Referinţă pentru Limbi şi structurii examenului de bacalaureat, 

olimpiadele din acest an şcolar vor avea în continuare o componentă bazată pe structura 

examenelor de limbi moderne recunoscute de M.E.C.T.S. prin O.M. Nr. 4799/31.08.2010, în ceea 

ce priveşte verificarea competenţelor de receptare. Subiectele de producere de texte scrise şi 

proba de proiect de la faza naţională a olimpiadei de limba germană modernă vor favoriza 

celelalte tipuri de competenţe şi în mod deosebit promovarea dezvoltării competenţelor 

sociale,  a creativităţii şi inteligenţei lingvistice. 

Potrivit Regulamentului de organizare si desfăşurare a olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare, aprobat cu OM Nr.3109/28.01. 2002, art. 52, prezentele precizări fac parte din 

regulament, iar nerespectarea lor atrage sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.  

   Inspector general, 

   Sorin Giurumescu 


