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REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea şi desfăşurarea 

OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE LIMBA FRANCEZĂ 

pentru anul școlar 2014-2015 

 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

 

Art. 1   Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a 

Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză, numită în continuare Olimpiada, și este 

elaborat conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012. 

 

Art. 2 (1) Olimpiada valorifică schimbul intercultural între tinerii din spațiul francofon al 

țărilor din Europa centrală și orientală.   

 

(2) Obiectivele urmărite sunt:  

• promovarea limbii franceze şi a valorilor francofone 

• intensificarea dialogului între parteneri francofoni  

• promovarea  educaţiei creative 

• dezvoltarea lucrului în echipă într-un context intercultural  

• dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor 
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Art. 3 (1) Olimpiada se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire, pentru elevii din 

ultimele două clase de liceu [vârsta de minimum 16 ani],  pe două secțiuni, potrivit 

competențelor de comunicare în limba franceză, dobândite de aceștia în context formal : 

nivelul B1+ ; nivelul B2+ (intensiv/ bilingv).  

 

(2) Secțiunile olimpiadei sunt pentru:  

 - elevii care studiază limba franceză în regim de predare normal  

 -elevii care studiază limba franceză cu regim de predare intensiv/bilingv  

 

(3) Participanții la Olimpiadă sunt: 

a) din România – lotul olimpic, compus din elevi din clasele XI-XII (liceu), care au 

obținut premiul / locul I, II,III (după caz) la etapa națională a Olimpiadei de limbi 

romanice - limba franceză. 

b) din afara României – elevi din ţări membre OIF (Albania, Armenia, Bulgaria,  

Macedonia, Republica  Moldova) și din ţări cu statut de  observator la Organizația 

Internațională a Francofoniei (OIF).  

 

(4) Fiecare țară se va prezenta cu o echipă / un lot  de 6 candidați: 3 elevi [predare în 

regim normal]; 3 elevi [predare în regim intensiv /bilingv].  

 

Art. 4  (1) Din loturile naționale fac parte, alături de elevi, doi profesori:  un profesor 

care însoțește lotul și un profesor coordonator care participă la ședințele Comisiei 

Centrale a Olimpiadei, ca membru în Comisia de selectare a subiectelor. 

(2) Nominalizarea celor doi profesori se va face în perioada 06-10 aprilie 2015, la 

următoarele adrese de e-mail: olifranc2015@gmail.com; manuela.delia@medu.edu.ro. 

(3) Candidații din România vor fi însoțiți de un număr de profesori stabilit conform 

prevederilor legale, în vigoare. 

(4) Nominalizarea profesorului coordonator din lotul României se va face de către 

președintele executiv al Comisiei Centrale a Olimpiadei.  

 

 

Capitolul II 

Organizarea olimpiadei 

 

Art. 5 (1) Olimpiada este organizată de Ministerul Educației Naționale (MEN), prin 

inspectoratele/unitățile școlare subordonate, în parteneriat cu instituțiile de învățământ 

superior și de cercetare din țara gazdă sau din ţările participante, cu instituțiile 

francofone, structuri asociative locale, cu organizații nonguvernamentale,  instituții de 

cultură etc. 

mailto:olifranc2015@gmail.com
mailto:manuela.delia@medu.edu.ro
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(2) Responsabilitatea organizării și desfășurării Olimpiadei revine Direcției Generale 

Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții (DGEÎTPV) din MEN și inspectoratului 

școlar al județului gazdă. 

 

Art. 6  (1) Comisia de organizare a Olimpiadei se înființează prin decizie a inspectorului 

școlar general al inspectoratului școlar județean care găzduiește competiția.  

 

(2) Comisia Centrală a Olimpiadei se înfiinţează prin notă întocmită de către inspectorul 

general de limba franceză din cadrul MEN, avizată de directorul general al DGEÎTPV și 

aprobată de Secretarul/Subsecretarul  de Stat pentru învăţământ preuniversitar. 

 

(3) Comisia Centrală a Olimpiadei are ca atribuții organizarea și monitorizarea 

activității de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare aferente, precum și a 

activității de evaluare desfășurată de profesorii evaluatori.  

 

(4) Comisia Centrală a Olimpiadei are următoarea componenţă: 

a) Comisia de evaluare 

- preşedinte de onoare - personalitate marcantă a culturii din ţara gazdă sau din ţările 

participante; 

- preşedinte - cadru didactic universitar din ţara gazdă  sau dintr-una din ţările 

participante 

- 1 preşedinte executiv- inspector general de limba franceză din Ministerul Educaţiei 

Naționale; 

-  2 vicepreşedinți – 1 cadru didactic universitar și 1 cadru didactic din învățământul 

preuniversitar din ţara gazdă ; 

-  2 secretari – 1 informatician și 1 inspector de specialitate; 

-  1 coordonator activitate evaluare; 

-  membri evaluatori - câte patru/secțiune, cadre didactice din învățământul 

preuniversitar, care nu au elevi calificați la secțiunea respectivă, repartizați în echipe 

formate din câte doi. 

 

b) Comisia de selectare a subiectelor  

-  preşedinte  - cadru didactic universitar din ţara gazdă  sau dintr-una din ţările 

participante; 

-  1 preşedinte executiv- inspector general de  limba franceză din Ministerul Educaţiei 

Naționale; 

-  1 vicepreşedinte - 1 cadru didactic universitar din țara gazdă ; 

-  1 secretar - inspector de specialitate; 
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-  profesorul coordonator din fiecare țară participantă; 

-  4 profesori din grupul de lucru care a elaborat subiectele. 

 

Art. 7   Înscrierea participanților se va face în perioada 15-21 aprilie 2015, cu respectarea 

numărului de locuri stipulat prin prezenta metodologie, la următoarele adrese de e-

mail: olifranc2015@gmail.com; manuela.delia@medu.edu.ro. 

 

Art. 8   Situația centralizată a înscrierilor, programul olimpiadei și eventualele precizări 

vor fi postate pe site-urile oficiale ale MEN și județului gazdă, în perioada  27-30 aprilie 

2015. 

 

Art. 9 (1) Inspectorul general de limba franceză din cadrul DGEÎTPV, în colaborare cu 

Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), va organiza 

activitatea de transmitere a informațiilor complete vizând olimpiada internațională de 

limba franceză, în toate țările francofone cu potențiali participanți. 

 

(2) Cheltuielile aferente cazării, mesei și transportului intern (transferul de la 

gară/aeroport la hotel), pentru toți participanții, vor fi decontate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, din bugetul olimpiadei. 

 

(3) Cheltuielile aferente transportului extern și asigurările de călătorie vor fi suportate 

de către participanți. 

 

Art. 10 În cadrul Olimpiadei se elaborează site-ul Olimpiadei, în elaborarea și 

gestionarea căruia vor fi implicați elevii, sub îndrumarea profesorilor coordonatori. 

 

Art. 11 (1) Programul desfăsurării olimpiadei va fi conceput de către inspectorul de 

limbi moderne din județul gazdă și va fi avizat de DGEÎTPV, prin inspectorul general 

de limba franceză. 

 

(2) Inspectorul de limbi moderne din județul gazdă va transmite Programul desfășurării 

olimpiadei, avizat de MEN, precum și alte detalii de organizare, inspectoratelor școlare 

din țară, care au elevi reprezentanți la etapa internațională. 

 

Alcătuirea echipelor de concurs 

 

Art. 12  Fiecare echipă va fi alcătuită din 6 candidați *câte 3 pe fiecare secţiune], stabiliți 

prin tragere la sorți. În fiecare echipă vor fi candidați din țări diferite. 

 

mailto:olifranc@gmail.com
mailto:manuela.delia@medu.edu.ro
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Capitolul III 

Probele 

 

Art. 13  (1) Probele susţinute de concurenţi în cadrul Olimpiadei sunt  probe obligatorii: 

a. Proba A (proba scrisă individuală). Fiecare candidat va elabora un eseu argumentativ 

pe o temă cuprinsă în documentele anexe. Durata probei: 60 de minute. 

b. Proba B (proba de echipă), care îmbină o componentă practică și o alta teoretică. 

Fiecare echipă va desemna un reprezentant pentru prezentarea orală a proiectului 

elaborat în prealabil. Un alt reprezentant va răspunde întrebărilor adresate de juriu. 

Durata probei: 180 de minute [60 de min documentare / internet + 120 de minute 

elaborarea proiectului] + 30 de minute [prezentarea orală]. 

 (2) Rezultatele, pentru fiecare probă, se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100. 

 (3) Punctajele obţinute la cele două probe NU se cumulează.  

 

Art. 14  Pregătirea elevilor pentru olimpiadă vizează competențele generale de 

comunicare lingvistică și de civilizație dobândite atât în context formal, cât și în context 

nonformal, corespunzător nivelurilor de pregătire ale elevilor și tematicii elaborate 

anual, pentru fiecare clasă și secțiune. 

 

Art. 15  Structura subiectelor este următoarea: 

(1) Proba A (proba scrisă individuală) 

- Redactarea unui eseu structurat pe o temă dată, după un plan dat (problemă – cauze – 

consecinţe / soluţii), stabilite de către țara organizatoare. 

- Țara organizatoare stabilește și anunță țările participante temele din care elevii vor 

susține probele. Temele stabilite de România, ca țară organizatoare a primei ediții a 

olimpiadei, sunt:  

a. Nivel B1+: Les loisirs; L’école; Les médias 

b. Nivel B2+ : L’écologie ; L’emploi et les jeunes ; Le tourisme 

 

(2) Proba B 

1. componenta practică 

- etapa de documentare, în echipă, pentru componenta teoretică a probei: audierea sau 

vizionarea unui document  tematic (conform temei anunţate / selectate)  pe baza căruia, 

în echipă, participanţii vor elabora un proiect.  

Ca organizatoare a primei ediții a competiției, România stabilește pentru această ediție 

tipul  jurnalistic 1 *prima pagină a unui ziar, de exemplu / La UNE d’un journal].  

 
1 NOTĂ:  Tipul proiectului va fi decis în continuare de către fiecare ţară organizatoare. El va fi 

anunţat la finalul olimpiadei anterioare.  
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2. componenta teoretică - orală 

- Prezentarea şi argumentarea proiectului: criterii; impact; pertinenţă.  

 

Art. 16  Elaborarea subiectelor. 

Subiectele vor fi propuse de organizatori. Stabilirea formei finale a subiectelor – 

alegerea temei pentru probele A și B, precum și detalierea baremelor de evaluare se va 

realiza în cadrul ședințelor Comisiei Centrale.    

 

Capitolul IV 

Evaluarea 

 

Art. 17   Evaluarea este realizată de profesori din învățământul preuniversitar, conform 

prevederilor Art. 6 (4) din prezentul Regulament. 

 

Art.18 (1) Cei doi evaluatori marchează greşelile prin sublinierea acestora.  

(2) La proba A (proba scrisă individuală), fiecare evaluator acordă lucrării un punctaj 

cuprins între 0 și 100, urmărind:  

a. dimensiunea pragmatică / maximum 50 de puncte [argumentare – pertinenţa 

argumentelor; coerenţă; coeziune+ ; 

 b. dimensiunea lingvistică / maximum 50 de puncte [grup verbal; nominal; fraza 

complexă; ortografie+ 

 (3) Punctajul final al fiecărui candidat  se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire,  a punctajelor acordate de cei doi evaluatori . 

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

Centrală a Olimpiadei numeşte un al treilea evaluator, care va decide punctajul final. 

 

 Art. 19. (1) La proba B (proba de echipă), fiecare evaluator acordă punctaje între 0 și 100 

de puncte, astfel: maximum 50 de puncte pentru proiectul elaborat și maximum 50 de 

puncte pentru prezentarea orală. 

(2) Punctajul final al candidatului este media aritmetică a punctajelor acordate de 

fiecare evaluator.  

 

Art. 20. Afișarea rezultatelor    

 După finalizarea celor două probe de concurs, Comisia Centrală a Olimpiadei va afişa 

rezultatele finale ale evaluării pentru fiecare candidat, la proba A (proba scrisă 

individuală) și pentru fiecare echipă, la proba B (proba de echipă).  

 

Art. 21. Rezultatele obținute de concurenți atât la proba A (proba scrisă individuală), cât 

și la proba B(proba de echipă), nu pot fi contestate. 
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Capitolul V 

Premierea 

 

Art. 22  (1) La proba A (proba scrisă individuală),  ierarhia concurenţilor, în vederea 

premierii se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Se acordă câte 3 

premii (de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni 

pentru cel mult 10% din numărul participanţilor. 

(2) La proba B (proba de echipă), ierarhia echipelor, în vederea premierii se stabileşte în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. În cazul egalității între punctaje, se va 

acorda acelaşi premiu. Se vor acorda câte un premiu I, II şi III şi şi un număr de 

menţiuni pentru cel mult 10% din numărul echipelor.  

 

Art. 23  (1) Premiile şi menţiunile se acordă de MEN şi constau în diplome şi bani, în 

cuantumurile aprobate prin ordinele ministrului în vigoare la data respectivă. 

 (2) Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii, tabere, 

atât în ţară, cât şi în străinătate etc. şi sunt însoţite de diplome acordate de societăţi 

ştiinţifice, asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori. 

 

 

Capitolul VI 

Dispoziţii finale 

 

Art. 24  Elevii care participă la etapa internațională a Olimpiadei de limba franceză au 

obligația de a participa la toate probele, atât cea individuală, cât și cea de echipă 

(proiect), ca și la eventuale activități complementare legate de proba de proiect, din 

programul olimpiadei. În caz contrar, elevii sunt descalificați. 

 

Art. 25  Toate informaţiile privitoare la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei vor fi 

făcute publice numai de către preşedintele/președintele executiv/vicepreşedinţii 

Comisiei Centrale a Olimpiadei. 

 

Director general, 

Mihaela Tania IRIMIA 

 

Director, 

Monica Cristina ANISIE 

 

                                                                                                             Inspector General, 

                                                                                                      Manuela-Delia ANGHEL 


