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INSPECTORATUL ljc;OLAR JUDETEAN DOLJ 

Sir. Ion M:aiorescu Nr, 6, 200760 Craiova, 
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CATRE TOATE UNITATILE PE fNVATAMANT DIN JUDETUL DOU 

Doamnei/domnului director 

Cadrelor didactice care predau disciplina limba engleza 

Referitor la: Etapa pe $COala a Olimpiadei de limba engleza, nivel liceal $i gimnazial 

Va informam ca, In anul $COiar 2021-2022, conform legislatiei In vigoare, la nivelul judetului 

Dolj, Olimpiada de limba engleza se va desfa$ura in format fizic, iar etapele olimpiadei de limba 

engleza, la nivel gimnazial $i la nivel liceal -sectiunile A $i B, sunt urmatoarele: etapa pe $COala; etapa 

locala $i eta pa judeteana. 

Precizam faptul ca etapele Olimpiadei de limba engleza, nivel liceal $i gimnazial, se vor organiza 

$i desfa$ura 1n conformitate cu Ordinul pentru modificarea $i completarea Anexei 1 la Ordinul 

ministrului educatiei, cercetarii, tineretului $i sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei

cadru de organizare $i desfa$urare a competitiilor $COlare $i a Regulamentului de organizare a 

activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, $COia re $i extra$COlare publicat In Monitorul 

Oficial al Romaniei, PARTEA I, Nr. 150/15.11.2022; Regulamentul privind organizarea $i desfa$urarea 

olimpiadei nationale de limba engleza In anul $Colar 2021-2022 clasele VII -XII, Nr. 25878/23.02.2022 

$i Calendar.ul competitiilor nationale pe discipline $COlare la care participa elevi romani, 1n anul $COiar 
2021-2022, nr. 25.810/21.02.2022, anexate prezentei note. 

Unitatile de lnvatamant vor organiza ETAPA PE ~COALA 1n perioada 26.02.2022-03.03.2022. 

Responsabilitatea organizarii $i desfa$urarii olimpiadei de limba engleza la etapa pe $COala revine 

unitatilor de lnvatamant preuniversitar, prin comisiile instituite la acest nivel. 

Precizari privind organizarea $i desfa$urarea etapelor locala $i judeteana, programate a avea 

loc 1n data de 05.03.2022 $i respectiv 19.03.2022, vor fi comunicate ulterior. 

Inspector ~colar General Adjunct 

Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE 

1 
Inspector ~colar, 
Prof. Olivia NICOLAE, 
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Nr. 25878/23.02.2022                                                                             
 

 

Se aprobă,        
SECRETAR DE STAT,  
Ionel – Florian LIXANDRU 

                                                                                          

                 

            REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA 

ENGLEZĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
CLASELE VII - XII 

 
CAPITOLUL I  
PREVEDERI GENERALE 
Art. 1 Prezentul regulament, elaborat în baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS nr. 
3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, definește cadrul specific de organizare şi 
desfășurare a olimpiadei școlare naționale la disciplina limba engleză, organizate în 
învățământul preuniversitar, nivel gimnazial și liceal.  
 
Art. 2 (1) Olimpiada de limba engleză urmărește stimularea elevilor cu performanțe școlare 
înalte, care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul competențelor lingvistice și 
interculturale în limba engleză. Standardele de performanţă ale olimpiadei reflectă standardele 
înscrise în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, numit în continuare CECRL.              
(2) Olimpiada de limba engleză urmăreşte să evalueze competențele de comunicare, de 
receptare și de producere a mesajelor scrise și orale, precum și competențele de comunicare 
interculturală. 

(3) Olimpiada de limba engleză se adresează atât elevilor din învățământul public, cât și celor 
din învățământul particular și confesional.  

Art. 3. (1) Olimpiada  națională  de limba engleză  se desfășoară  la nivel liceal pe două secțiuni, 
A și B, la toate etapele, începând cu etapa pe școală și finalizând cu etapa națională. Cele două 
secțiuni, menționate la alin. (3) se organizează conform nivelurilor de referință CECRL și au 
drept cadru conceptual programele pentru olimpiadă elaborate de grupul de lucru al Comisiei 
naționale de limba engleză.  
(2) Corespondența dintre anii de studiu și  nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba engleză, 
nivel gimnazial, indiferent de regimul de predare, este următoarea: 

 clasa a VII –a – nivelul  A2    

 clasa a VIII –a – nivelul A2+  
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 (3) Corespondența dintre anii de studiu și  nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba engleză, 
nivel liceal, este următoarea: 

SECTIUNEA A  - regim de predare standard 

 clasa a IX-a – nivelul A2+ - B1 

 clasa a X-a –   nivelul B1 - B1+ 

 clasa a XI-a –  nivelul B1+ - B2 

 clasa a XII-a – nivelul B2+ - C1 

SECTIUNEA B - regim de predare intensiv și bilingv 

 clasa a IX-a – nivelul B1 

 clasa a X-a –   nivelul B1+ - B2 

 clasa a XI-a –  nivelul B2 - C1 

 clasa a XII-a – nivelul C1 

 (4) Elevii se vor înscrie la una dintre cele două secțiuni, conform regimului de  studiu al limbii 
engleze.  

(5) Elevii participanți vor respecta prevederile programelor specifice olimpiadei de limba 
engleză. 

Art. 4. (1) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării olimpiadei de limba engleză la etapa pe 
şcoală revine unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin comisiile instituite la acest nivel.  
(2) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării olimpiadei de limba engleză la etapa locală 
revine inspectoratului școlar, prin comisiile constituite pentru această etapă. 
(3) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării olimpiadei de limba engleză la etapa 
județeană/a sectoarelor municipiului București revine Comisiei judeţene/a sectorului 
municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor, ale cărei 
atribuții și structură sunt prevăzute în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare.  
(4) Comisia centrală  a olimpiadei  de limba engleză se constituie conform prevederilor 
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și este aprobată de 
secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar.  
(5) Structura și atribuțiile Comisiei centrale a olimpiadei de limba engleză sunt cele prevăzute 
în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 

 
CAPITOLUL II 

ETAPELE ȘI  CALIFICAREA LA ETAPELE OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ 

Art. 5. (1) Etapele olimpiadei de limba engleză, la nivel gimnazial și la nivel liceal -secțiunile A 
și B, sunt următoarele:  

 etapa pe şcoală;  
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 etapa  locală;  
 etapa județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti; 
 etapa naţională; 

 
 (2) Pentru anul școlar 2021-2022, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele 
pe școală si/sau locală ale unei olimpiade naționale, orqanizând direct etapa județeană/a 
sectoarelor municipiului București, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și în cazul în 
care numărul de unități de învățământ/ elevi care pot participa este mic. 
(3) Datele/perioadele susținerii probelor la etapa județeană/a sectoarelor municipiului 
București/națională sunt stabilite prin Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare 
aprobat pentru fiecare an școlar. 
 
Art. 6. (1) La nivel gimnazial, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă, se va 
face pe clase, cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare și ale prezentului  regulament. La oricare etapă a olimpiadei de limba 
engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte. La primele două etape – pe 
școală și locală, calificarea la etapa superioară se face prin acumularea a minimum 85 de 
puncte (la etapa pe școală) și respectiv 90 de puncte (la etapa locală) la proba scrisă a fiecărei 
etape. La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 95 de puncte la etapa 
județeană/a sectoarelor municipiului București, în limita locurilor alocate județului respectiv 
pentru fiecare clasă. 
 (2) La nivel liceal, selecția participanților la olimpiadă, indiferent de etapă sau secțiune a 
olimpiadei, se va face pe clase/regim de predare, cu respectarea prevederilor din Metodologia-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și ale prezentului  regulament specific. 
La oricare etapă a olimpiadei de limba engleză, un elev participant poate cumula maximum 100 
puncte. La primele două etape – pe școală și locală,  calificarea  la etapa superioară se face prin 
acumularea a minimum 85 puncte (la etapa pe școală) și respectiv 90 de puncte (la etapa 
locală) la proba scrisă a fiecărei etape. La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București 
se califică, pentru etapa națională, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă, în limita 
locurilor alocate județului respectiv pentru fiecare dintre cele două secțiuni.  
 
 Art.7. (1) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, în cazul egalității de puncte 
între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare, 
evaluare și soluționare a contestațiilor  va afișa, cu cel puțin cinci zile înainte de desfășurarea 
fiecărei probe, criteriile specifice de departajare, după cum urmează: 

 pentru clasele a VII-a și a VIII-a: 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul aferent elaborării povestirii; 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension. 
 În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între 
candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la 
evaluarea povestirii, în următoarea ordine: 
a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) register and style/effect on the target reader. 
 

 pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a: 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul de la proba integrată – eseu; 



 DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT     
PREUNIVERSITAR  

 
- punctajul de la proba integrată - Reading comprehension.  
În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între 
candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la 
evaluarea eseului, în următoarea ordine: 
a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) effect on the target reader. 
(2) În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la 
organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea 
competenței gramaticale (Use of English). 
(3) La etapa națională, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe pozițiile care intră 
în calcul pentru acordarea premiilor și mențiunilor, Comisia centrală va afișa, înaintea susținerii 
probei scrise următoarele criterii specifice de departajare: 
 

 pentru clasele a VII-a și a VIII-a: 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul aferent elaborării povestirii; 
- punctajul de la proba de speaking; 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension. 
În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor patru criterii, nu se poate face departajarea 
între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute 
la evaluarea povestirii, în următoarea ordine: 
a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) register and style/effect on the target reader. 
 

 pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a: 
 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul de la proba integrată – eseu; 
- punctajul de la proba de speaking; 
- punctajul de la proba integrată - Listening.  
În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor patru criterii, nu se poate face departajarea 
între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute 
la evaluarea eseului, în următoarea ordine: 
a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) effect on the target reader. 
(4) În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la 
organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea 
competenței gramaticale (Use of English). 
 
Art.8. (1) Pentru etapa națională a olimpiadei de limba engleză se alocă, conform Metodologiei-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru fiecare județ, câte un 
loc/fiecare an de studiu pentru fiecare secțiune. Vor fi selecționați elevii participanți la 
etapa județeană, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, cu respectarea punctajului 
minim prevăzut de precizările prezentului regulament, și în urma aplicării tuturor criteriilor de 
departajare, specifice sau suplimentare, respectiv a probei de baraj. 
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 (2) Municipiului București i se alocă, potrivit Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare 
a competițiilor școlare, un număr de 6 (șase) locuri/an de studiu pentru fiecare secțiune (câte 1 
loc/sector).      
 
Art. 9. (1) 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 următoarea etapă a olimpiadei. 
(2) Comisia județeană/a sectoarelor municipiului București înaintează Centrului Național de 
Evaluare și Examinare eventualele solicitări de traducere a itemilor de traducere de text literar 
din limba română în limba maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale calificați 
pentru etapa județeană/pe sectoarele municipiului București/națională, cu cel puțin 10 zile 
calendaristice până la desfășurarea acestor etape. 
 
Art. 10. Numărul profesorilor însoțitori ai lotului reprezentativ al fiecărui județ/al municipiului 
București la etapa națională va fi calculat astfel încât să fie respectată norma legală în vigoare, 
respectiv un profesor pentru 10 elevi.  
 
Art. 11. Cheltuielile aferente participării elevilor, profesorilor însoțitori și a celor desemnați 
membri ai Comisiei centrale  a olimpiadei de  limbă engleză vor fi acoperite în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
 
CAPITOLUL III 
STRUCTURA ȘI ELABORAREA SUBIECTELOR  
Art. 12. (1) La nivel gimnazial, pentru etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor 
municipiului București se va susține numai o probă scrisă, având formatul descris la art. 14. 

(2) La nivel gimnazial, pentru etapa națională se va susține atât o probă scrisă, cât și o probă 
orală având formatul descris la art. 14, astfel: 

                 -    probă scrisă (cu formatul corespunzător etapei județene/a sectoarelor 
municipiului București - 100 puncte;  

-    probă orală (speaking) -100 puncte; 

 (3)  La nivel liceal, pentru etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor municipiului 
București se va susține numai o probă scrisă, având formatul descris la art. 15. 

(4) a) Pentru etapa națională, probele pentru fiecare secțiune, la nivel liceal, sunt: 

                -    probă scrisă (Use of English), cu formatul corespunzător etapei naționale - 40 puncte;  

                -    probă integrată (de înțelegere a unui text audiat și elaborarea unui eseu) - 60 puncte; 

                -    probă orală (speaking) -100 puncte; 

b) Nota finală la etapa națională este media aritmetică dintre suma punctajelor obținute la 
proba scrisă (A) și proba integrată (B) (A+B = Nota X, însemnând maxim 100 puncte) și 
punctajul obținut la proba orală (Nota Y însemnând maxim 100 puncte), conform formulei 
X+Y/2= nota finală. 

Art. 13.   Pentru fiecare etapă a olimpiadei de limba engleză,  probele de concurs sunt probe 
individuale.  
 
Art. 14. (1) La nivel gimnazial, pentru clasele a VII-a și a VIII-a, formatul subiectelor pentru 
proba scrisă cuprinde itemi de tip obiectiv, semi-obiectiv şi subiectiv. Subiectele pentru 
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proba scrisă vor conţine următoarele tipuri de itemi şi vor fi structurate cu respectarea 
următoarelor proporţii: 

          -     etapa pe şcoală/locală 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use 
of English) și înțelegerea textului citit (Reading comprehension) – 75  puncte (Use 
of English - 50 puncte și Reading comprehension -25 puncte); 

 redactare de text (clasa a VII-a - povestire cu început dat; clasa a VIII-a – povestire 
cu sfârșit dat) – 25  puncte.  

           -    etapa  județeană/ a sectoarelor municipiului București: 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use 

of English) și înțelegerea textului citit (Reading comprehension) - 50 puncte (Use 

of English - 25 puncte și Reading comprehension -25 puncte); 

 redactare de text (clasa a VII-a - povestire cu început dat; clasa a VIII-a – povestire 

cu sfârșit dat)- 50 puncte.  

(2) Subiectele au următoarea structură: 

Clasa a-VII-a 

 itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv (Use of English - 3 tipuri de exerciții, cum ar fi: 

completarea a 5-10 spații libere cu un singur cuvânt; completarea a 5-10 spații libere cu 

una din variantele date; corectarea erorilor - ortografice, gramaticale, cuvinte în plus, 

alegere multiplă etc. și Reading comprehension – alegere multiplă); 

 redactarea unei povestiri cu început dat (120-150 cuvinte). 

 Clasa a VIII-a 
 itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv (Use of English - 3 tipuri de exerciții, cum ar fi: 

completarea a 5-10 spații libere cu una din variantele date; corectarea erorilor - 

ortografice, gramaticale, cuvinte în plus, alegere multiplă etc. și Reading comprehension 

– alegere multiplă);  

 redactarea unei povestiri cu sfârșit dat (150-180 cuvinte).  

(3) Timpul de elaborare a răspunsurilor este de 2 ore la fiecare etapă.  

(4) La etapa națională, proba orală (Speaking) va consta în susținerea unei prezentări/unui 
discurs pe o temă dată. Timpul alocat pentru pregătirea subiectului este de 20 de minute. 
Timpul alocat pentru expunere este de 2-3 minute. 
 

Art. 15. (1) La nivel liceal, formatul subiectelor pentru ambele secțiuni cuprinde itemi de tip 
obiectiv, semi-obiectiv şi subiectiv. Subiectele pentru probele scrise vor conţine 
următoarele tipuri de itemi şi vor fi structurate cu respectarea următoarelor proporţii: 

1. Etapa pe şcoală, ambele secțiuni: 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use 
of English) – 75  puncte 

  redactarea unui paragraf – 25  puncte. 

2. Etapa  locală 



 DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT     
PREUNIVERSITAR  

 
Secțiunea A 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of 

English) -40 puncte 

 Proba integrată (Integrated skills) - Reading comprehension și Essay writing (eseu narativ 
– clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-
a; eseu de opinie – clasa a XII-a) (ambele având ca input același text suport) – 60 puncte 

 

Secțiunea B 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of 
English) - 40 puncte 

 Proba integrată (Integrated skills) - Reading comprehension și Essay writing (eseu narativ 

– clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-
a; eseu de opinie – clasa a XII-a) (ambele având ca input același text suport) – 60 puncte 

3. Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti  

Secțiunea A 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of 

English) -  40 puncte 

 Proba integrată (Integrated skills) - Reading comprehension și Essay writing (eseu narativ 
– clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-
a; eseu de opinie – clasa a XII-a) (ambele având ca input același text suport) – 60 puncte 

Secțiunea B 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of 
English) - 40 puncte 

 Proba integrată (Integrated skills) - Reading comprehension și Essay writing (eseu 

narativ-descriptiv – clasa a IX-a; eseu de tipul for & against - clasa a X-a; eseu de opinie - 
clasa a XI-a; eseu reflexiv – clasa a XII-a) (ambele având ca input același text suport)  – 
60 puncte 

 

4. Etapa națională: 

Secțiunea A 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of 
English) -  40 puncte 

 Proba integrată (Integrated skills) - Listening și Essay writing (eseu narativ – clasa a IX-

a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-a; eseu de 
opinie – clasa a XII-a) (ambele având ca input același suport audio-video) – 60 puncte  

 

Secțiunea B 

 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of 
English) - 40 puncte 

 Proba integrată (Integrated skills) - Listening și Essay writing (eseu narativ-descriptiv – 

clasa a IX-a; eseu de tipul for & against - clasa a X-a; eseu de opinie - clasa a XI-a; eseu 
reflexiv – clasa a XII-a) (ambele având ca input același suport audio-video) – 60 puncte 
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(2) Proba scrisă durează 3 ore. La etapele pe școală, locală și județeană/a sectoarelor 
municipiului București, proba scrisă se desfășoară fără întrerupere. La etapa națională proba 
de Use of English durează 90 de minute, urmată de o pauză și de proba de Integrated Skills, căreia 
i se alocă 90 de minute.  

(3) Proba orală (Speaking) va consta în susținerea unei prezentări/unui discurs pe o temă dată. 
Timpul alocat pentru pregătirea subiectului este de 20 de minute. Timpul alocat pentru 
expunere este după cum urmează: 

 clasele a IX-a – a X-a  - 2-3 minute; 
 clasele a XI-a - a XII-a  - 3-4 minute. 

 

Art. 16. Subiectele pentru proba scrisă și proba orală și baremele de evaluare și notare vor 
fi elaborate, conform nivelurilor stabilite la art. 3 alin. (2) și (3), după cum urmează: 

 pentru etapa pe şcoală – de către un grup de lucru format din  cadre didactice de 
specialitate  din unitatea de învăţământ, din cadrul Comisiei de organizare, evaluare și 
soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală;  

 pentru etapa locală și județeană/a sectoarelor municipiului București – de către un grup 
de cadre didactice de specialitate din cadrul Comisiei judeţene/a sectorului municipiului 
Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor; 

 pentru etapa  națională - de către un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei 
aprobat de secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, grup coordonat 
științific de reprezentantul Centrului Național de Politici și Evaluare în 
Educație/inspectorul responsabil din Ministerul Educației. 

 

Art. 17. (1) În vederea realizării unei baze de itemi pentru etapa locală/județeană/a sectoarelor 
municipiului București, în fiecare județ/municipiul București se constituie un grup de lucru 
format din 3-5 cadre didactice de specialitate, coordonat de inspectorul școlar pentru limba 
engleză, care va elabora itemi pentru toate secțiunile competiției. Acest grup de lucru va 
formula 2 variante de subiecte pentru  fiecare an de studiu/secțiune. 

(2) Odată cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapă, grupurile de lucru vor elabora şi 
baremele de evaluare și notare şi descriptorii pentru evaluare.  

 

CAPITOLUL IV 

DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA PROBELOR 
Art. 18. (1) Desfășurarea și evaluarea probelor se fac conform prevederilor Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În  anul școlar 2021-2022, la toate etapele, Olimpiada națională de limba engleză se 
organizează cu prezență fizică. Deplasarea şi participarea reprezentanților  unui 
județ/municipiul București, elev/elevi  şi profesor însoțitor/profesori însoțitori, se vor face cu 
respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare 
la măsurile de prevenire, şi combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. În acest sens, toți 
reprezentanții unui județ/municipiul București vor semna o declarație prin care își vor exprima 
acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor 
normelor/regulilor în vigoare din România. Această declarație, cu acordul exprimat, va fi 
semnată şi de părinții elevului/reprezentantul legal al  elevului. Originalul declarației va 
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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. 
 
 

(3) La niciuna dintre etapele olimpiadei de limba engleză, elevilor participanți nu le este permis 
să părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs.  

 

Art. 19.  (1) La probele scrise ale tuturor etapelor, evaluarea itemilor subiectivi (text/eseu) se 
va efectua conform unei grile de notare generale (marking scheme) cuprinzând și descriptori 
pentru fiecare criteriu, elaborate de comisiile de profesori evaluatori. Baremele de evaluare și 
notare și grila de notare cu descriptorii pentru probele scrise se vor afişa după încheierea 
probei scrise. 

(2) a) La nivel gimnazial și liceal, la proba orală (speaking) de la etapa națională vor fi prezenţi 
în sală 5 candidaţi, care vor face prezentarea orală pe rând, în prezenţa celorlalţi candidați. 
Pentru pregătirea probei, fiecare elev, în ordinea alfabetică afișată, va extrage un bilet cu 
subiectul de examen, pe care-l va pregăti într-o sală separată de sala de examinare. Biletul extras 
nu poate fi schimbat.  

 b) Evaluarea performanţei la proba orală de la etapa națională se va efectua conform unei grile 
de notare specifice probei. Fiecare candidat va fi examinat de doi profesori evaluatori, iar 
punctajul final este media aritmetică a punctajelor individuale acordate de cei doi examinatori.  
  
Art. 20.  Evaluarea lucrărilor scrise se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei–
cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.  
 
Art. 21.  (1) La etapa națională  a olimpiadei de limba engleză,  evaluarea va fi realizată de 
către profesori evaluatori instruiți în sesiuni organizate anterior susținerii probelor. 
(2) Fiecare lucrare va fi evaluată de către doi profesori evaluatori care nu au elevi calificaţi la 
clasa și secțiunea respectivă, rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv.  
(3) Comisia centrală include subcomisii pe clase/ani de studiu (o subcomisie având minimum 
doi profesori evaluatori). 
(4) La proba scrisă, indiferent de etapă, profesorii evaluatori subliniază pe lucrare greşelile de 
conținut, vocabular și structuri gramaticale. Punctajele finale se completează pe borderoul 
individual, asumat prin semnătură de către fiecare profesor evaluator. 
(5) În cazul unei diferenţe mai mari de 10 puncte între cei doi evaluatori,  vicepreședintele 
comisiei/vicepreședintele subcomisiei de evaluare corespunzătoare fiecărei etape numește 
dintre membrii acestor comisii de evaluare alţi doi profesori care să evalueze lucrarea. 
Evaluarea se realizează conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare 
a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar. 
 (6) La etapa națională, vicepreședintele fiecărei subcomisii va oferi feed-back elevilor 
participanți în ceea ce privește rezolvarea subiectelor aferente probei scrise, pentru fiecare 
nivel de studiu, înaintea afișării rezultatelor inițiale, în urma colectării observațiilor primite de 
la profesorii evaluatori.             
                           
Art. 22. (1) După finalizarea probei scrise a etapei pe școală/locală/județeană/a sectoarelor 
municipiului București, care presupune și parcurgerea etapei de soluționare a contestațiilor, 
Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală, respectiv 
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Comisia judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare 
a contestaţiilor va afişa rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a mediilor. 
(2) La toate etapele olimpiadei de limbă engleză, după finalizarea tuturor probelor, înaintea 
contestațiilor, Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe 
școală, Comisia judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de 
soluţionare a contestaţiilor, Comisia centrală a olimpiadei de limba engleză vor afişa rezultatele 
inițiale ale evaluării numai în ordine alfabetică. 
 
CAPITOLUL V 
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 
Art. 23. (1) La toate etapele olimpiadei se pot contesta numai rezultatele obținute de concurenți 
la proba scrisă.  
(2) La proba orală (speaking) nu se admit contestații. 
(3) Contestațiile se soluționează prin desemnarea altor profesori evaluatori. 
(4) La etapa de soluționare a contestațiilor se aplică prevederile art. 21 din prezentul 
regulament. 
 
 Art. 24. (1) Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise. 
(2) Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală. 
(3) La etapa națională, elevii participanţi  pot solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența 
unui membru al Comisiei centrale a olimpiadei  de limba engleză, înainte de a depune contestație, 
fără a li se elibera copii ale lucrărilor, fără a li se permite fotografierea sau filmarea pe durata 
vizualizării și fără a li se da explicații privind evaluarea lucrării. 
(4) Dacă, în urma vizualizării lucrării la etapa națională, concurentul decide să depună 
contestație, acesta completează și depune la secretariatul Comisiei centrale o cerere de 
reevaluare a lucrării scrise, semnată de el,  într-un interval de timp de maximum două ore de 
la afișarea rezultatelor. 
(5) La toate etapele anterioare etapei naționale, elevii minori pot depune contestații, fiind 
însoțiți de tutorele legal instituit.  
(6) La etapa națională, elevii minori pot depune contestații, în prezența profesorului însoțitor. 
(7) Retragerea contestației se poate face în primele treizeci de minute după expirarea 
termenului de depunere a acesteia şi numai de către elevul în cauză.  
  
Art. 25. (1) La etapa pe școală/locală, Comisia de organizare, evaluare și soluționare a 
contestațiilor pentru etapa pe școală, respectiv Comisia judeţeană/a sectorului municipiului 
Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru etapa locală stabilește 
termenele de analiză şi răspuns la contestaţii, fără a depăși 72 de ore de la încheierea depunerii 
contestațiilor, după care se afișează rezultatele. 
(2) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, Comisia judeţeană/a sectorului 
municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor stabilește 
termenele de analiză şi răspuns la contestaţii; termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu 
poate depăşi 72 de ore de la încheierea depunerii contestațiilor, după care se afișează 
rezultatele.  
(3) La etapa națională, termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 24 de ore 
de la încheierea  depunerii contestațiilor, după care se afișează rezultatele. 
 
CAPITOLUL VI 
PREMIEREA 
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Art. 26.   La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obţinute.  
 
Art. 27.  La etapele locală, judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, modul de acordare 
a premiilor este  stabilit de organizatorii acestor etape ale competiţiei. 
 
Art. 28. La etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadei de limba engleză,  
grila de acordare a premiilor va fi stabilită de Comisia judeţeană/a sectoarelor municipiului 
București, cu respectarea ordinii descrescătoare a punctajului obţinut şi a precizărilor din 
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. 
 
Art. 29. (1) Certificarea premiilor și mențiunilor acordate de Ministerul Educației la etapa 
națională a olimpiadei de limba engleză se face prin diplomă înregistrată. 
(2) Pentru nivelul gimnazial, diplomele aferente premiilor I, al II-lea și al III -lea vor preciza și 
nivelul lingvistic menționat la art. 3 alin. (2) din prezentul regulament, în vederea recunoașterii 
și echivalării rezultatelor obținute la olimpiada de limba engleză cu nota 10 a probei de 
verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare în 
regim bilingv a unei limbi moderne de circulație internațională, conform legislației în vigoare.  
(3) La etapa națională, în cazul egalității de punctaj la acordarea premiilor și mențiunilor, se vor 
aplica următoarele criterii de departajare, în ordinea următoare:  

 pentru clasele a VII-a și a VIII-a: 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul aferent elaborării povestirii; 
- punctajul de la proba de speaking; 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension. 
În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor patru criterii, nu se poate face departajarea 
între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute 
la evaluarea povestirii, în următoarea ordine: 
a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) register and style/effect on the target reader. 
 

 pentru clasele a IX-a, a X -a, a XI- a și a XII- a: 
- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English; 
- punctajul de la proba integrată – eseu; 
- punctajul de la proba de speaking; 
- punctajul de la proba integrată - Listening.  
În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor patru criterii, nu se poate face departajarea 
între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute 
la evaluarea eseului, în următoarea ordine: 
a) content; 
b) organisation and cohesion; 
c) effect on the target reader. 
(4) În cazul în care egalitatea se menține, Comisia centrală  a olimpiadei de limba engleză va 
proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru 
testarea competenței gramaticale (Use of English). 
(5) La etapa națională a olimpiadei de limba engleză,  pentru fiecare secțiune, Ministerul 
Educației acordă, pentru fiecare clasă/an de studiu/secțiune, de regulă, 3 premii (un premiu I, 
un premiu II și un premiu III) şi un număr de menţiuni reprezentând 15% din numărul 
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participanţilor (rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar), cu 
respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin regulamentul specific, 
conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare. Fac excepție 
situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, fără 
posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru 
punctaje egale.  
 
CAPITOLUL VII 
DISPOZIȚII FINALE 
Art. 30.  Inspectoratul școlar va organiza, înaintea etapei naționale a olimpiadei de limba 
engleză, o instruire la care vor participa elevii înscriși în competiție, părinții/tutorii legal 
instituiți ai elevilor minori, precum și profesorii însoțitori. În cadrul acestei instruiri, 
participanților li se aduc la cunoștință prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfășurare a competițiilor școlare și ale Regulamentului specific de organizare și desfășurarea a 
olimpiadei de limba engleză.   
(2) La finalul instruirii, elevul şi 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 şi consecințele nerespectării acestora. 
(3)  La locul de organizare şi 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 şi avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 
48 de ore înainte de prezentarea la competiție. 
 
Art. 31. Programul desfășurării etapei naționale a olimpiadei de limba engleză va fi conceput 
de către președintele Comisiei de organizare a competiției naționale din județul gazdă şi avizat 
de inspectorul de specialitate responsabil din Ministerul Educației. 
 
Art. 32. La etapa națională a olimpiadei de limba engleză se pot elabora atât revista concursului 
în format electronic, cât și site-ul olimpiadei, în realizarea și gestionarea cărora vor fi implicați 
elevii, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, selecționați de Comisia de organizare a 
olimpiadei de limba engleză, de la nivelul județului gazdă. 
 
Art.33. (1) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare, 
concepută şi realizată de inspectoratul școlar gazdă. 
(2) Profesorii care însoțesc grupurile de elevi din fiecare județ/municipiul București  la etapa 
națională vor primi o adeverință de participare, eliberată de inspectoratul școlar gazdă. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL,        
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        DIRECTOR, 

        Eugen STOICA 
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Se aprobă

SECRETAR DE STAT

Ionel Florian LIXANDRU

ETAPA JUDEȚEANĂ ETAPA REGIONALĂ ETAPA NAȚIONALĂ
LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 
OBSERVAȚII

1 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasele V-VIII 05 - 21.03.2022*  - 18 - 22.04.2022 Târgoviște

2 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasele IX-XII 05 - 21.03.2022*  - 26 - 30.04.2022 Slobozia

3
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LECTURĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” - clasele IX-

XII
05 - 21.03.2022*  - 06 - 08.05.2022 București

4

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU 

PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA - clasele V - 

VIII

05 - 21.03.2022*  - 18 - 21.04.2022 Brăila

5 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ 12.03.2022 - 15 - 17.04.2022 Galați

6
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES 

KELEMEN”
12.03.2022 27 - 29.04.2022 Satu Mare

7 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ GERMANĂ MATERNĂ 19.03.2022 - 19 - 22.04.2022 Baia Mare

8 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 26.02 - 21.03.2022* - 18 - 22.04.2022 Craiova

9 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ, ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ

26.02 - 21.03.2022*  

07.04.2022 - italiană 

maternă

- 26 - 30.04.2022 Tg. Jiu

10 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 12.03.2022 - 06 - 12.04.2022 Tg. Mureș

11 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ 26.02 - 26.03.2022* - 17 - 22.04.2022 Pitești

12 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ 19.03.2022 - 13 - 15.05.2022 Tulcea

13 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ 26.02 - 21.03.2022* - 28.04 - 01.05.2022 Iași

14 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂ MATERNĂ februarie 2022 - 18 - 20.03.2022 Suceava

15 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA SLOVACĂ MATERNĂ 19.03.2022 - 27 - 29.04.2022 Oradea

16 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA TURCĂ 26.02 - 21.03.2022* - 20 - 22.05.2022 Constanța

17 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ 26.02 - 21.03.2022* - 27 - 30.04.2022 Timișoara

18 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RROMANI 03.04.2022 - 27 - 30.04.2022 Alba Iulia

19 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA SÂRBĂ MATERNĂ 19.03.2022 - 27 - 29.04.2022 Oradea

20 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA CEHĂ MATERNĂ 19.03.2022 - 27 - 29.04.2022 Oradea

21 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA CROATĂ MATERNĂ 19.03.2022 - 06 - 08.05.2022 Carașova

22 CONCURSUL NAȚIONAL DE SELECȚIE „ARPINO” – LIMBA LATINĂ -  - februarie 2022
Centre de concurs la 

nivel județean

23 CONCURSUL NAȚIONAL DE SELECȚIE „HORATIANUM” – LIMBA LATINĂ - - 12.03.2022
Centre de concurs la 

nivel județean

24 CONCURSUL NAȚIONAL „OVIDIANUM” – LIMBA LATINĂ 01 - 15.04.2022* - 13 - 15.05.2022 Botoșani

A. COMPETIȚII NAȚIONALE FINANȚATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 

crt.
COMPETIȚIA

DATELE DE DESFĂȘURARE

Nr. 25.810/21.02.2022

Se aprobă

SECRETAR DE STAT

KALLOS Zoltan 

CALENDARUL COMPETIȚIILOR NAȚIONALE PE DISCIPLINE ȘCOLARE LA CARE PARTICIPĂ ELEVI ROMÂNI,  ÎN ANUL ȘCOLAR 2021  - 2022

I. LIMBĂ ȘI COMUNICARE

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL



25 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ 05 - 21.03.2022* - 18 - 21.04.2022 Târgu Jiu

26
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII  

DEZBAT”
mai 2022* - 11 - 17.07.2022 Piatra Neamț

27 CONCURSUL NAȚIONAL DE ORTOGRAFIE „IMPLOM JÓZSEF” - - - Sfântu Gheorghe

Etapa internațională 

online: februarie 2022, 

Gyula, Ungaria

28 CONCURSUL NAȚIONAL DE RECITĂRI „VIDÁM VERSEK VERSMONDÓ VERSENYE” 
25.02.2022 - cls.V-VIII 

26.02.2022 - cls. P-IV 
- 01 - 03.04.2022 Satu Mare Etapa județeană online

29
CONCURSUL NAȚIONAL DE ORTOEPIE ȘI DE CULTIVARE A LIMBII MAGHIARE „ARANKA 

GYÖRGY” 
26.02.2022 - 01 - 03.04.2022 Cluj-Napoca

Faza internațională: 

Győr, Ungaria, aprilie 

2022

30 CONCURSUL NAȚIONAL „MESÉK SZÁRNYÁN” PENTRU CICLUL PRIMAR 05.03.2022 - 01- 03.04.2022 Oradea

31 CONCURSUL NAȚIONAL DE ORTOGRAFIE „SIMONYI ZSIGMOND” - - 26.03.2022 Cluj-Napoca

Online-etapa 

internațională 20 - 22 

05.2022, Budapesta

32 CONCURSUL DE RECITARE „ATLANTISZ HARANGOZ” 18.03.2022 - 08 - 10.04.2022 Cluj-Napoca

33
CONCURSUL DE INTERPRETARE DE LEGENDE POPULARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ 

„REGEMONDÓ” PENTRU CICLUL PRIMAR
18.03.2022 - 07.05.2022 Târgu Mureș

34 CONCURSUL NAȚIONAL DE RECITĂRI „KÁNYÁDI SÁNDOR” 12.03.2022 - 13 - 15.05.2022 Vârșolț, Sălaj

35 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ - clasele V - XII 26.03.2022 - 15 - 20.04.2022 Iași

26.02.2022 - etapa 

locală, online, cu 

subiecte unitare, la nivel 

național, pe platforma 

dedicată a SSMR

36 CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ  APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 26.03.2022 - 20 - 22.05.2022 Iași

37
CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ - OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA, clasele  

IV-VIII
26.02 - 20.03.2022* 01 - 03.04.2022 20 - 22.05.2022 Cluj-Napoca

38
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE / SECȚIILE CU PREDARE ÎN 

LIMBA MAGHIARĂ - clasele V-XII
05.03.2022 - 20 - 23.04.2022 Cluj-Napoca

39 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ 19.03.2022 - 11 - 15.04.2022 Bacău

40 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE 20.03.2022 -  14 - 19.04.2022 Baia Mare

41 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE - clasele IX-XII 26.02 - 20.03.2022* - 26 - 30.04.2022 Cluj-Napoca

42 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ 26.02 - 20.03.2022* - 29.06 - 03.07.2022 Suceava

43 CONCURSUL DE FIZICĂ „ÖVEGES JÓZSEF - VERMES MIKLÓS” 07.03.2022 - 28 - 30.04.2022 Cluj-Napoca

44 CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ „BRENYÓ MIHÁLY” PENTRU CICLUL PRIMAR 08.04.2022 - 13 - 15.05.2022 Târgu Mureș

45
CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU CLASELE GIMNAZIALE 

„CSILLAGSZERZŐ” 
18.03.2022 - 13 - 15.05.2022 Oradea

46 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE-FILOZOFIE 26.02 - 20.03.2022* 18 - 21.04.2022 Deva

47 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE 26.02 - 20.03.2022* 18 - 21.04.2022 Târgu Mureș

48 CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” mai 2022* - 06 - 08.07.2022 București

49 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – clasele VIII-XII 26.02 - 20.03.2022* - 25.04 - 30.04.2022 București

50
CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE – 

clasele V-VII (online)
16.04.2022 - 14.05.2022 Online

51 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE) martie 2022 - 21,26 - 28.04.2022 Târgoviște

52
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN 

ROMÂNIA
19.03.2022 - 22 - 24.04.2022 Oradea

II. MATEMATICĂ ȘI STIINȚE

III. OM ȘI SOCIETATE



53
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX  SECȚIUNEA GIMNAZIU 

(clasele V-VIII)/SECȚIUNEA LICEU (clasele IX-XII)
26.02 - 20.03.2022* - 27.04 - 01.05.2022

Gimnaziu - Târgu 

Mureș;  liceu - 

Sibiu

54
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – SEMINARII ŞI LICEE TEOLOGICE ORTODOXE - 

clasele IX-XII
26.02 - 20.03.2022* - 26.04 - 30.04.2022 Botoșani

55
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ROMANO-CATOLIC DE LIMBA MAGHIARĂ 

– clasele V-XII
19.03.2022 - 20 - 22.04.2022 Târgu Mureș

56
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTELE : REFORMAT, EVANGHELIC  ȘI 

UNITARIAN – clasele V-XII
19.03.2022 - 20 - 22.04.2022 Cristuru-Secuiesc

57

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTELE : ROMANO-CATOLIC – LIMBA ROMÂNĂ ȘI 

GRECO-CATOLIC - clasele V-XII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – COLEGII/LICEE TEOLOGICE, ROMANO-CATOLICE 

ȘI GRECO-CATOLICE – clasele IX-XII

26.02 - 20.03.2022* - 27.04 - 01.05.2022 Iași

58

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – ALIANȚA EVANGHELICĂ: CULTELE BAPTIST, 

PENTICOSTAL ȘI CREȘTIN DUPA EVANGHELIE - clasele V-XII; OLIMPIADA NAȚIONALĂ 

DE RELIGIE – LICEE TEOLOGICE, BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE – clasele IX-XII

26.02 - 20.03.2022* - 27.04 - 01.05.2022 Oradea

59 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL MUSULMAN DE LIMBĂ TURCĂ 26.02 - 20.03.2022* - 29 - 30.04.2022 Medgidia

60 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX DE RIT VECHI, LIMBA RUSĂ 26.03.2022 - 26 - 29.05.2022 Brăila

61 CONCURSUL NAȚIONAL „ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RROMILOR” 19.03.2022 - 15 - 17.04.2022 Rm. Vâlcea

62 CONCURSUL NAȚIONAL „ISTORIA ȘI TRADIȚIILE TURCILOR DIN ROMÂNIA“ 26.03.2022 - 07 - 08.05.2022 Medgidia

63 CONCURSUL NAȚIONAL „ISTORIA ȘI TRADIȚIILE UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA“ 26.02 - 20.03.2022* - 14 - 15.05.2022 Suceava

64
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – 

clasele XI-XII
martie 2022 - 26.04 - 29.04.2022 Timișoara

65
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ – INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI 

STUDII TEORETICE – clasele IX-XII
martie 2022 - 20.04 - 23.04.2022 Timișoara

66 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ – INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ clasele III-VIII februarie 2022 martie 2022 15.04 - 17.04.2022 Deva

67 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE COREGRAFIE - clasele VII-XII martie 2022 - 27.04 - 30.04.2022 Timișoara

68 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTA ACTORULUI – clasele XI-XII martie 2022 - 18.04 - 20.04.2022 Timișoara

69 CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ „LIRA DE AUR” - - 27 - 29.05.2022 Suceava

70
CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE A CÂNTECELOR POPULARE MAGHIARE 

„ŐSZIRÓZSA” 
februarie - iunie 2022* - 21 - 23.10.2022

Dumbrăvița, 

Timiș

71 CONCURSUL NAȚIONAL DE TEATRU „BESSENYEI ISTVÁN” 20 - 21 mai 2022 - 11 - 13.11.2022 Satu Mare

72
CONCURSUL DE POEZII ȘI CÂNTECE ÎN LIMBA TURCĂ „GÜZEL DILIM – FRUMOASA MEA 

LIMBĂ TURCĂ“
14.05.2022 - 04 - 05.06.2022 Constanța

73 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ martie - aprilie 2022* - 27.04 - 01.05.2022 Focșani

74 CONCURSUL NAȚIONAL „PENTATLON PENTRU CLASELE I-IV” 14.04.2022 - 20 - 22.05.2022 Cluj-Napoca

75 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ
05.03.2022 - gimnaziu 

13.03.2022 - liceu
-

02.04.2022 gimnaziu; 

03.04.2022 liceu
Online

76 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ ÎN ECHIPE - Online 17-18.03.2022 Online
Organizare tehnică: 

județul Neamț

77 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI mai - iunie 2022 - 28.05.2022 Online

78 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ INFOEDUCAȚIE martie 2022 mai - iunie 25 - 30.07.2022 jud. Vrancea
Organizate de UPIR și 

UPB

V. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

VI. TEHNOLOGII

IV. ARTE



79 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ - ACADNET 09.04.2022 05 - 08.05.2022 jud. Vrancea

Organizate de UPIR și 

UPB; etapă locală în 

februarie 2022

80 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Dolj

81 OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL MECANICĂ 01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Vrancea

82
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL CONSTRUCȚII, 

INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Harghita

83
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL ELECTRIC, 

ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Olt

84
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL ELECTRONICĂ, 

AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Maramureș

85
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL INDUSTRIE 

TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Botoșani

86
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Mehedinți

87
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, COMERȚ
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Galați

88
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Galați

89
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL AGRICULTURĂ 

– CREŞTEREA ANIMALELOR
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 București

90
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL AGRICULTURĂ 

– CULTURA PLANTELOR
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 București

91
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL PROTECŢIA 

MEDIULUI
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Covasna

92
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ - INDUSTRIE ALIMENTARĂ
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Alba

93
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ  -  ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Alba

94 CONCURSUL NAȚIONAL „MARCA DE CALITATE A FIRMEI DE EXERCIȚIU” - - - Online
http://www.roct.ro/ marca-

de-calitate/  

95 CONCURSUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ „ATELIER DE CREAȚIE” (ONLINE) - - 04 - 08.04.2022 Online

Parteneriat ISMB-

Asociația Ș coli pentru 

un viitor verde  

96 CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII – DOMENIUL MECANICĂ - Mecanic auto 01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Hunedoara

97 CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII – DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Bucătar 01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Vâlcea

98
CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII – DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Ospătar 

(chelner), vânzător în unități de alimentație
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Vâlcea

99
CONCURSUL NAȚIONAL PE MESERII – DOMENIUL ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC – FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST
01 - 20.03.2022* - 18 - 22.04.2022 jud. Bacău

100 OLIMPIADA ANIMATORILOR (LICEE PEDAGOGICE) martie 2022  - mai 2022
Odorheiu 

Secuiesc

101 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” – clasele IX-XII - - 19.03.2022 Online

VII. INTERDISCIPLINARE/TRANSDISCIPLINARE



102

OLIMPIADA NAȚIONALĂ  INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ” – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE – SECȚIUNE GIMNAZIU - 

clasele V-VIII ; SECȚIUNE LICEU – clasele IX-XII

01.03 - 20.03.2022*
11 - 15.05.2022 -  gimnaziu                 

04 - 08.05.2022 - liceu

Putna - gimnaziu               

Baia Mare - liceu

103
OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN 

LECTURĂ” – clasele V-VIII
martie 2022 - 27 - 29.05.2022 Focșani

104
CONCURSUL DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE TRANSCURRICULARĂ „IONEL 

TEODOREANU”
 - - 12 - 15.05. 2022 Iași

105 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI mai 2022 - 24 - 29.07.2022 Botoșani

106 OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINŢELE  PĂMÂNTULUI”
26.02 - 20.03.2022 

online
- 05 -08.05.2022 Prahova

107 CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ NEXTLAB.TECH - - 11 - 13.11.2022 Online

108 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CREATIVITATE ȘTIINȚIFICĂ - - 09 - 12.07.2022 Suceava

109 CONCURSUL PLURIDISCIPLINAR PROSOFT@NT - - martie 2022 Piatra-Neamț

110 CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVII CU DEFICIENȚE DE VEDERE - - 04.05.2022 Cluj-Napoca

111 CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVII CU DEFICIENȚE DE AUZ - - 13 - 16.04.2022 Sibiu

112
CONCURSUL NAȚIONAL TRANSDISCIPLINAR „ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI – PROTECTORII 

PATRIMONIULUI”

113 CONCURSUL NAȚIONAL MULTIDISCIPLINAR „BOLYAI FARKAS” 25.03.2022 - 13 - 15.05.2022 Târgu Mureș

114 CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” martie 2022* - 27 - 30.04.2022 Târgoviște

115 COMPETIȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI „ȘCOALĂ EUROPEANĂ” - - 02 - 07.05.2022 Craiova

1 CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ „GEORGE GEORGESCU” - - 12 - 15.05.2022 Tulcea

2 CONCURSUL NAȚIONAL DE GRAFICĂ ȘI ACUARELĂ „CONSTANTIN GĂVĂNEA” - - 23 - 31.05.2022 Tulcea

3
CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ ȘI ARTE VIZUALE - clasele 

I-VIII
- - 20 - 21.05.2022

Sighetu 

Marmației

4 CONCURSUL NAȚIONAL DE ARTE PLASTICE „CAMIL RESSU” - - 28.05.2022 Galați

5 CONCURSUL NAȚIONAL „PRIMĂVARA ARTELOR” - - 01 - 10.04.2022 Bacău

6 CONCURSUL NAȚIONAL DE GRAFICĂ „GHEORGHE NAUM” - - în desf. Brăila

7 CONCURSUL NAȚIONAL DE COMEDIE „ȘTEFAN MIHĂILESCU - BRĂILA” - - februarie 2022 Brăila

8 CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ PSALTICĂ - - mai 2022 Iași

9 CONCURSUL NAȚIONAL „BOOKTRAILER FILM FESTIVAL” - - martie 2022 București

10 CONCURSUL NAȚIONAL „JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAȚIA COPIILOR” - - septembrie 2022 București

Organizat în parteneriat 

cu Comitetul Olimpic și 

Sportiv Român

11
CONCURSUL DE DANSURI POPULARE PENTRU ȘCOLILE/SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA 

MAGHIARĂ „GYERMEK SZÓLÓ TÁNCVERSENY”
aprilie 2022 - 21 - 22.05.2022 Târgu Mureș

12 CONCURSUL NAȚIONAL CATEHETIC aprilie 2022 - mai 2022 București

13 FESTIVALUL CONCURS AL LICEELOR EVANGHELICE „SOLI DEO GLORIA” - - februarie - martie 2022 Sibiu

I. ARTE

II. OM ȘI SOCIETATE

Nu se organizează în acest an școlar

VIII. ALTE COMPETIȚII

B. COMPETIȚII NAȚIONALE FĂRĂ FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI



14 CONCURSUL NAȚIONAL „MICII EXPLORATORI” - clasele V-VII - - 10.05.2022 Online

15
CONCURSUL NAȚIONAL „MICII EXPLORATORI” (O CĂLĂTORIE PRIN EUROPA) - 

învățământ primar
- - 06.05.2022 Online

16 CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TELEKI PÁL” 19.03.2022 - 02.04.2022 Deva

17 CONCURSUL NAȚIONAL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ „PE URMELE VOCAȚIEI” - - februarie 2022 Online

18
CONCURSUL NAȚIONAL „CREȘTINUL ACASĂ, LA ȘCOALĂ, LA BISERICĂ ȘI ÎN 

COMUNITATE”
- - mai 2022 Oradea

19 CONCURSUL NAȚIONAL „LABIRINTUL FICŢIUNII” - - 05.06.2022 Online

20 CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE „COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO” - - 05.05.2022 Online

21 CONCURSUL NAȚIONAL „ORTHOFRANÇAIS” - - 03.05.2022 Online

22 CONCURSUL DE JURNALISM SPORTIV „UN CONDEI NUMIT FAIR - PLAY” - - 01.11.2022

București - 

festivitatea de 

premiere

Online, corespondență

23 CONCURSUL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” martie 2022 - 13 - 15.05.2022 Deva

24 CONCURSUL DE RECITARE „FÁTÓL FÁIG, VERSTŐL VERSIG” - - 11.05.2022 Online

25 CONCURSUL DE RECITARE „JÓZSEF ATTILA” – clasele P-VIII 29.04.2022 - 03.06.2022 Online

26 CONCURSUL NAȚIONAL „IO PARLO ITALIANO/EU VORBESC ITALIANA” - - octombrie 2022 Online

Organizat în colaborare 

cu Asociația Italienilor 

din România

27 CONCURSUL NAȚIONAL „FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ” – clasele II-IV - - 03.05.2022 Online

28 CONCURSUL DE CHIMIE „IRINYI JÁNOS”  - - februarie 2022 Cluj-Napoca

29 CONCURSUL DE CHIMIE „HEVESY GYÖRGY”  - - 25 - 26.03.2022 Cluj-Napoca

30 CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ „ALFA ȘI OMEGA” 04 - 18.03.2022 - 19 - 21.05.2022
Odorheiu 

Secuiesc

31 CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE „GELEI JÓZSEF” 18.04 - 08.05.2022 - 28.05.2022 Online
Organizat în colaborare 

cu UBB Cluj

32 CONCURSUL NAȚIONAL DE PROGRAMARE INFO(1)CUP - - februarie 2022 Online

33 CONCURSUL NAȚIONAL „COMPANIA ANULUI” - 18.04 - 06.05.2022 24 - 26.05.2022 București

Etapa europeană la 

Talinn, 12-14.07.2022. 

Organizat în parteneriat 

cu Junior Achievement 

Romania 

34 CONCURSUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU „BUNUL GOSPODAR” - - 07.04.2022 Online

35 CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA” -
februarie - 

20.03.2022
01 - 03.04.2022 București

Etapa regională online, 

cea națională cu 

prezență fizică

36 CONCURSUL INTERDISCIPLINAR CONFERENCE OF YOUNG SCIENTIST (ICYS) 28.02.2022 - 11 - 12.03.2022 Cluj-Napoca

37 CONCURSUL INTERDISCIPLINAR LUMEA PE CARE O DESCOPERI (ONLINE) - - 04 - 08.04.2022 Online
Organizat în colaborare 

cu CDPRESS

38 CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR „POVEŞTILE CANGURULUI” – clasele P-XII - - februarie 2022 Online

39 CONCURSUL NAŢIONAL „CANGURUL LINGVIST – LIMBA ENGLEZĂ” - - 25.02.2022 Online

III. LIMBĂ ȘI COMUNICARE

IV. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

V. TEHNOLOGII

VI. INTERDISCIPLINARE/TRANSDISCIPLINARE



40 CONCURSUL NAŢIONAL „CANGURUL EXPLORATOR” clasele P-IV - - 07.04.2022 Online

41 CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR „VoloEdu” - clasele I-VIII - - 06.05.2022 Online

Concurs interdisciplinar 

(geografie, istorie și 

explorarea mediului)

42 CONCURSUL NAȚIONAL „CGAME – POVESTE SI PROVOCARE” (ONLINE ) - - mai 2022 Online

43 CONCURSUL „FIZICA ÎN IMAGINI” - - mai - iunie 2022 Online

44 CONCURSUL NAȚIONAL „FORMIDABILII” (învățământ preșcolar, primar, gimnazial) - - februarie 2022
Online și 

corespondență

45 CONCURSUL NAȚIONAL „EUROQUIZ” 09.05.2022 - 03.06.2022 Online

Organizat în parteneriat 

cu Reprezentanța 

Comisiei Europene în 

România

46 CONCURSUL NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ „COMPER” clasele P-VIII - martie 2022 mai 2022 Online

47
CONCURSUL NAȚIONAL DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE „TIMTIM – TIMY” PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
- februarie 2022 mai 2022 Online

48 PROIECTUL EDUCATIV INTERNAȚIONAL „GLOBAL SCIENCE OPERA” mai 2022 - iunie 2022 Online

Etapa internațională 

online, octombrie - 

noiembrie 2022

49 CONCURSUL NAȚIONAL TRANSDISCIPLINAR „BÖLCS DIÁKOK” 13.03.2022 - 07.05.2022 Cluj-Napoca

50 CONCURSUL TRANSFRONTALIER „BARANGOLÁS EURÓPÁBAN” 18.03.2022 - 06 - 08.05.2022 Oradea Etapa județeană online

51
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE „TUDEK”, ÎN LIMBA 

MAGHIARĂ PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE
- - - -

Etapa internațională,    

08 - 09.04.2022, Szeged, 

Ungaria

52 CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „CAN-SAT” - aprilie - mai 2022 Online

53 COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE ROVERE EXO-RO septembrie 2022 decembrie 2022 Online

54 SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI COSMIC - - 03 - 10.10.2022

Manifestări 

organizate în 

toate județele

55 OLIMPIADA SPORTIVĂ A LICEELOR MAGHIARE 15.05 - 30.06.2022 - 26 - 30.09.2022 Cluj-Napoca

DIRECTOR GENERAL

Mihaela Tania IRIMIA

DIRECTOR

Eugen STOICA

În colaborare cu Agenția 

Spațială Română

Alexandru SZEPESI

DIRECTOR 

VII. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

*IȘJ/IȘMB stabilește data etapei județene/sectorului, în perioada precizată
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ORDIN

pentru modificarea ~i completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiel,

cercetarii, tineretului sl sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare ~i desfasurare a competitiilor scolare ~i a Regulamentului de organizare

a activitatilor cuprinse In calendarul actlvltatllor educative, scolare ~i extrascolare

AVEmdin vedere:

- prevederile art. 57 alln. (4) sl ale art. 94 alin. (2) lit. a) ~i s) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, eLi rnodificarile ?i

cornpletarile ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educatiel 91al ministrului sanatatii, interimar, nr, 5.338/2015/2021 pentru aprobarea

masurilor de organizare a actlvitatii In eadrul unitatltor/institutlilor de lnvatamant in condltii de siguranta epldemioloqica pentru

prevenirea Imbolnavirtlor cu virusul SARS-CoV-2, eLi rnodiflcarile ?i cornpletarile ullerioare;

- Referatul de aprobare nr. 7IDGIP din 3.01.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea anexei nr. 1 a Ordinului

ministrului educatiei, cercetaril. tineretului si sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 9i

desfasurare a cornpetltiilor scolare 9i a Regulamentului de organizare a actlvitatilor euprinse in calendarul activitatilor educative,

scolars si extrascolare, eu rnodlflcarlle sl cornpletarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea 9i functionarea

Ministeruiui Educatiei, cu mcdificarile 9i cornpletarile ulterioare,

ministrul educatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului ecucatlei,

cercetarii, tineretului s! sportului nr. 3.035/2012 privind

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 9i desfasurare a

cornpetitlilor scolare 9i a Regulamentului de organizare a

activitatilor cuprinse In calendarul activitatilor educative, scolare

sl extrascolare, publicat In Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, CLi modlficarlle ulterioare,

se rnodiflca ;>i se cornpleteaza dupa cum urrneaza:

1. La articolul 9, prevedarile literei h) sa suspenda pentru

anul scolar 2021-2022.

2. La articolul14, dupa alineatul (2) sa introduce un nou

allneat, alineatul (3), cu urrnatorul cuprins:

..(3) Pentru anul scolar 2021-2022, inspectoratele scolare

pot decide sa nu organizeze etapele pe sccala si/sau local a ale

unei olimpiade nationale, orqanizand direct etapa judeteana/a

sectoarelor munieipiului Bucuresti, in functie de evolutia

pandemiei de COVID-19 9i In cazul tn care numarul de unitali de

tnvatarnant/elevl care pot participa este rnlc."

3. La articolul15, dupa alineatul (3) se introduce un nou

allneat, alineatul (31), cu urrnatorul cuprins:

,,(31) Pentru anul scolar 2021-2022, pentru etapa nationala

a olimpiadelor cu participare internatlonala se atribuie, dupa caz,

locuri suplimentare, conform regulamentelor specifice de

olimpiada."

4. La articolul15, prevederile alineatului (7) se suspends

pentru anul scolar 2021-2022.

5. La articolul 15, dupa alineatul (7) sa introduce un nou

alineat, alineatuJ (71), cu urrnatorul cuprins:

,,(71) In anul 9colar 2021-2022, pentru a participa la etapa

nationala a olimpiadei, participantii la etapa jLldeteana/sector al

municipiului Bueure~ti trebuie sa obtina eel putin punctajul minim

stabilit prin regulamentele specifice."

6. La articolul15, prevederile alineatelor (4), (5), (6) ?i (8)

se suspenda pentru anull?colar 2021-2022.

7. Pentru anul scolar 2021-2022, la articolul 17,

alineatuJ (2) se modlfica ~i va avea urrnatorul euprins:

,,(2) Comisia judeteanala sectoruiui municipiului Bucurestl de
organizare, eveiuere si de soiutionere a coniestetiilor este

propusa de Consiliul consultativ al diseiplinei/diseiplinelor cu cel

putln 10 zile inainte de desfasurarea olimpiadei 9i este numita

prin decizie a inspectorului scolar general, avand urrnatoarea

components:

a) presedinte: inspector scolar general sau inspector scolar

general adjunct/inspector management institutional cu atributii

de coordonare la nivel de sector al municipiului Bucuresti:

b) presedinte executiv: inspector scolar/profesor metodist de

speeialitate;

c) vlcepresedinti pentru subcomisii: cadre didactice de

specialitate din lnvatamantu' preuniversitar, cu probitate morala

9i rezultate deosebite In activitatea profesionala:

d) secretar: informatician sau profesor, din unitatea de

Invatarnan! preuniversilar In care se desfasoara competitia,

avand cornpetente de operare pe calculator;

e) membri: profesori de specialitate din lnvatarnantul

preuniversitar cu rezultate deosebite Tnactivitatea profesionala,

'in numar proportional cu nurnarul elevilor participanti;

f) echipa tehnica - asiqura infrastructura, numai In situatia

orpanizarli 9i desfasurarli olimpiadei In format online/digital."

8. La articolul17 alineatul (3), dupa litera b) se introduce

o noua litera, litera bi), eu urmatorul cuprins:

.b") asiqura logistica necesara destasurarf cornpetitiei,

inclusiv in sltuatla In care organizarea 9i desfasurarea

olimpiadelor scolare S8 realizeaza in format online/digital, in

anul ~colar 2021-2022;".

9. La articoluJ 17 alineatul (3), dupa litera e) se introduce

o noua litera, litera e1), eu urmatorul cuprins:

"e1) asigura securitatea igienico-sanitara a elevilor 9i a

Intregului personal implicat in desfa9urarea etapelor

olimpiadelor 9colare, in eonformitate cu reglementarile itl

vigoare, in anul 9colar 2021-2022;".
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10. La articolul17 allnaatul (4), dupa litera a) se introduce

o noua litera, litera at), cu urrnatorul cuprins:

"a 1) pentru anul scolar 2021-2022, elaborsaza subiectele

~j baremele de evaluare pentru etapa judeteana a olimpiadei,

dupa caz, In functie de prevederile regulamentelor specifice

pentru olirnpiada;".

11. Pentru anul scolar 2021-2022, la articoluJ 18,

alineatul (4) se modifica ~i va avea urmatorul cuprins:

,,(4) Comisia [udeteana/a municipiului Bucuresti de

organizare a olimpiadei nationals are urmatoarea cornponenta:

a) presedinte: inspectorul scolar general/inspectorul scolar

general adjunct al judetului/rnunicipiului Bucuresti unde se

desfasoara etapa nationals:

b) vicepresedinte: inspector scolar/profesor metodist din

[udetul organizator;

c) secretar: informatician sau profesor, avand cornpetente de

operare pe calculator;

d) membri: inspectori, directori ai unitatilor de invatamant

implicate in organizarea cornpetitlei 9i cadre didactice;

e) echipa tehnlca - asiqura infrastructura, numai In situatia

orqanizarii sl desfasurarii olimpiadei in format online/digital."

12. La articolul 18, prevederile alineatului (7) se

suspends pentru anul scolar 2021-2022.

13. La articolul18, dupa alineatul (7) se introduce un nou

alineat, alineatul (8), cu urrnatorul cuprins:

,,(8) In anul scolar 2021-2022, Comisia centrale a oJimpiadei

nationale, propusa de catre inspectorul/inspectorul de

specialitate/expert/consilier din cadrul directlilor de specialitate

din tnvatamantul preuniversitar, este aprobata de catre

secretarul de stat pentru Invatamant preuniversitar/secretarul

de stat pentru invaiamant In lim bile rninorltatilor nationals."

14. La articolul 19, dupa litera b) se introduce 0 noua

litera, litera bt), cu urrnatorul cuprins:

"b1) asigurarea logisticii necesare desfasurarii cornpetitiei,

inclusiv In situatla in care organizarea 9i desfasurarca

olimpiaclelor scolare se realizeaza Tn format online/digital, In

anul scolar 2021-2022;".

15. La artlcolul 19, dupa litera c} se introduce 0 noua

litera, litera d), cu urrnatorul cuprins:

"d) asiqura securitatea igienico-sanital'a a elevilor 9i a

Intregului personal implicat in desfasurarea etapelor

olimpiadelor scolare, In conformitate cu replernentarile In

vigoare, in anul scolar 2021-2022."

16. Prevederile articolului 27 se suspenda pentru anul

9colar 2021-2022.

17. Dupa articolul 27 se introduce un nou artieol,

articolul 271, eu urmatorul cuprins:

"Art. 271. - (1) In anul 9colar 2021-2022, pentru probele

scrise, subiectele 9i baremele de evaluare, pentru etapa

judeteanaJa sectoarelor municipiului Bucure9ti, sunt elaborate

de un grup de lucru din cadrul subcomisiei de evaluare aprobat

cle pregedintele comisiei jude\ene/a sectorului municipiului

Bucure9ti de organizare, evaluare 9i de soluiionare a

contestaiiilor sau de un grup de lucru al Comisiei centrale a

olimpiadei nationale aprobat de secretarul de stat pentru

invatamant preuniversitar/secretarul de stat pentru Invaiamantul

Tn limbile minoritatilor nationale, dupa caz, in func\ie de

prevederile regulamentelor specifice de olimpiada.

(2) In anul 9colar 2021-2022, pentru etapa jude\eana/a

sectoarelor municipiului Bucure~ti a olimpiadelor eu etapa

internaiionala pentru care au fost atribuite locuri suplimentC'lre

Tnvederea participarii la etapa nationala, subiectele ~i baremele

de evaluare sunt unice 9i sunt elaborate de grupul de lucru al

Comisiei centrale a olimpiadei nationals.

(3) ln anul scolar 2021-2022', pentru etapa nationala a

olimpiadei scolare subiectele si baremele de evaluare sunt

elaborate de grupu! de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei

nationale. Grupul de lucru al comisiei centrale este coordonat

stiintific de reprezentantul Centrului National de Politici 9i

Evaluare in Educatie, denumit in continuare CNPEE, sau, dupa

caz, de reprszentantii ME sau inspectori scolari/cadre didactice

de specialitate din Tnva\amantul preuniversitar desernnati de

DGMRP - Directia mlnoritati.

(4) Tnanul9col~r 2021-2022, probele practice/experimentale

se desfasoara doar la etapa nationala 9i subiectele si baremele

de evaluare se rsatizeaza de catre un grup de lucru al Comisiei

centrale a olimpiadei nationals. Exceptle fac olimpiadele pentru

informatica 9i tehnologia lnforrnatiel care au doar proba practica,

destasurata online/digital 9i pentru care subiectele 9i baremele

de evaluare sunt unice 9i la etapa [udeteana/a sectoarelor

municipiului Bucuresti 9i sunt rea!izate de un grup de lucru al

Comisiei centrale a olrmpiadei nationale."

18. La articolul 38, prevederile alineatului (2) se

suspenda pentru anul scolar 2021-2022.

19. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (21), eu urmatorul cuprins:

,,(21) In anul scolar 2021-2022, pachetele de lucrarl vor fi

transmise spre evaluare subcomisiei judetene/a sectoarelor

municipiului Bucuresti de evaluare si, respectiv, pentru

reevaluare subcomisiei de solutionare a contestatiilor, conform

unei proceduri stabilite de comisia judeteana/a sectorului

municipiului Bucuresti de organizare, evaluare 9i de solutionare

a contestatiilor. Exceptie fac olimpiadele la care subiectele

probelor sunt de tip grila ;;i la care lucrarile S8 evalueaza in fata

elevului pe baza de sablon de corectare 9i olimpiadele la

disciplina informatica ~i tehnologia tnforrnatiei la care evaluarea

se realizeaza cu un sistem automat de evaluare, pe baza

evaluatoarelor construite In cadrul comisiei."

20. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce un nou

alineat, aJineatul (3), cu urrnatorul cuprins:

,,(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul

scolar 2021-2022, pentru organizarea olimpiadelor scolare

nationale, cuanturnul este stabilit 9i alocat de catre ME pentru

cheltuielile cu participantii (elevi sl profesori lnsotitort)

reprezentand serviciile de masa, cazare 9i alte cheltuieli

organizatorice. Acesta poate fi suplimentat de d'iltre institu\iile

organizatoare din alte venituri constituite, in condiiiile legii."

21. La articolul 52, prevederile alineatului (3)

se suspenda pentru anuJ ~eolar 2021-2022.

22. La articolul 57, dupa alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

,,(3) Pentru anul 9colar 2021-2022, Tncazulln care numarul

de unita\i de Tnva\amantlelevi care pot participa este mic 9i Tn

functie de evolu\ia pandemiei de COVID-19, inspectorate Ie

9colare pot decide sa nu organizeze etapele pe 9coala 9i/sau

locale ale unui concurs na\ional, organizand direct etapa

judeteana/a sectoarelor mu nicipiului Bucure9ti."

23. Pentru anul !l'colar 2021-2022, la articoJul 60,

aiineatul (7) se modifica 9i va avea urmatorul cuprins:

,,(7) Comisia de organizare 9i evaluare pentru etapa

jude\eana/a sectoarelor municipiu!ui Bucure9ti este propusa de

Consiliul consultativ al disciplinei/disciplineJor 9i este numita prin
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decizie a inspectorului scolar general, avand urrnatoarea

cornponenta:

a) presedinte: inspector scolar general sau inspector scolar

general adjunct/inspector management lnstltutional cu atributii

de coordonare la nivel de sector aJ municipiului Bucuresti:

b) presedinte executiv: inspectorul scolar/profesor metodist

de specialitate;

c) vicepresedinti: cadre didactice de specialitate din

invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite In activitatea

profesionala;

d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de

tnvatarnant preuniversitar Tn care se dssfasoara cornpetitia,

avand competente de operare pe calculator;

e) membri: profesori de specialitate di n Tnvatama ntul

preuniversitar cu rezultate deosebite in activitatea profesionala

:;;i, daca este cazul, cadre didactice universitare, in nurnar

proportional cu nurnarul elevilor participantl;

f) echipa tehnlca - asiqura infrastructura, numai Tn situatia

orqanizarii si desfasurarii concursului Tnformat online/digital."

24. La artlcolul 60, dupa alineatul (8) se introduce un nou

alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:

,,(81) Pentru anul scolar 2021-2022, Comisia de organizare

:;;i evaluare pentru etapa judetsana/a sectoarelor municipiului

Bucuresti elaboreaza criterii de calificare, cu respectarea

prevederilor din reg ulamentul f ecarei cornpetitll, stabileste

numarul de locuri pentru etapa [udeteana/a sectoarelor

municipiului Bucuresti si aslqura securitatea igienico-sanitara a

elevilor si a Intregului personal implicat in desfasurarea etapelor

concursurilor scolare, in conformitate cu reglementarile In

vigoare."

25. Pentru anul scolar 2021-2022, 1a articolul 60,
alineatul (9) se modiflca ~i va avea urrnatorul cuprins:

,,(9) Comisia de organizare :;;1 evaluare pentru etapa

reqlonala/lnterjudeteana este propusa de consiliile consultative

ale disciplinei din judetele participante si este nurnlta prin decizie

a inspectorului scolar general a I inspectoratului scolar

organizator, avand urmatcarea componenta:

a) presedlnte: inspector scolar general/inspector scolar

general adjunct al judetului care organizeaz3 etapa

reg ionala/interjudeteana:

b) presedlnte executiv: inspectorul scolar/profesor metodist

de specialltate din judetul gazda;

e) vieepregedin\i: inspectori 9colari/cadre didactice de

specialitate din inva~amantul preuniversitar, eu rezultate

deosebite Tn activitatea profesionala, din judetele participante;

d) seeretar: informatician sau profesor din unitatea de

Invata.mant preuniversitar Tn care se desfa90ara competi\ia,

avand eompetente de operare pe calculator;

e) membri: profesori de specialitate din Inva\amantu I

preuniversitar din jude\ele participante, cu rezultate deosebite

In activitatea profesionala :;;i, dupa caz, cadre didactice

universitare, in nurnar proportional eu numarul elevilor

partlclpantl:

f) echipa tehnica - asiqura infrastructura, numai In situatla

orqanlzarii sl desfasuraril concursului In format online/digitaL"

26. Pentru anul scolar 2021-2022, la artieolul 62,
alineatul (4) se modlfica !?i va avea urmatorul euprins:

,,(4) Corrusla de organizare a eoncursului national are

urrnatoarea cornponenta:

a) presedinte: inspector scolar general/inspector scolar

general adjunct al judetului/rnuniciplulul Bucuresti unde se

desfasoara etapa nationala;

b) vicepressdinte: inspector scolar/profesor metod lst din

j udstul organizator;

c) secretar: informatician sau profesor din unitatea de

inva\amant preuniversitar In care se desfasoara cornpetitia,

avand cornpetente de operare pe calculator;

d) membri: inspector\, directori ai unitatllor de Invatarnant

implicate In organizarea cornpetltiei 9i cadre didactice;

e) echipa tehnica - asiqura infrastructura, numai In situatla

orqanlzaril :;;idesfasurarll concursului in format online/dlgital."

27. La artieolul 63, dupa litera b) se introduce 0 noua

litera, litera bt), cu urrnatorul cuprins:

.bt) asiqurarea logisticii necesare desfasurar!i cornpetitiel,

inclusiv Tn situatla in care organizarea 9i desfasurarea

concursului scolar se realizeaza In format online/digital, :;;i

confectionarea starnpilei, ln anul scolar 2021-2022;".

28. La articolul 63, dupa litera e) se introduce 0 noua

litera, litera f), eu urrnatorul cuprins:

.f) asiqura securitatea iqienico-sanitara a elevilor ~i a

Tntregului personal impl icat In desfasurarea etapelor

concursurilor scola re, ln conformitate cu reglementarile In
vigoare, In anul scolar 2021-2022."

29. Dupa articolul 95 se introduce un nou artieol,

articolul (951), cu urrnatorul cuprins:

"Art. 951, - ln anul scolar 2021-2022, cu exceptia
cornpetitillor scolare care prin formatul lor S8 desfasoara

online/digital, organizarea 9i desfasurarea celorlalte ccrnpetitli

scolare se pot face Tn format online/digital, numai In sltuatia Tn

care evolutia panderniei de COVID-19 nu permite organizarea

lor ln format fizic. Modalitatea de organizare 91desfasurare a

cornpetitlllor scolare S8 stabileste prin reguiamentele specifice."

Art, II. - Prevederile prezentului ordin se aplica pe perioada

anului ~colar 2021-2022.

Art. III, - Direc\ia generala inva~amant preuniversitar,

Directia generala minorita\i 9i rela~ia cu Parlamentul, Direc\ia

generala Tnva\amant universitar, Directia generala economica,

Centrul National de Politici ~i Evaluare in Educa\ie,

inspectoratele ~co!are jude\ene, respectiv Inspectoratul ~colar al

Municipiulul Bucure!i'ti, institu\iile ?i unita\ile de inva\amant duc

la Indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV, - Prezentul ordin se publica Tn Monitorul Oficial al

Romaniel, Partea I.

p. Ministrul educa\iei,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Bucure!i'ti, 9 februarie 2022.

Nr. 3.123.

*
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