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Nr. 24766/30.01.2023 

Aprob,  

SECRETAR DE STAT 

     Ionel Florian LIXANDRU 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA  

OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LINGVISTICĂ 

„SOLOMON MARCUS” 

− clasele V—XII − 

 

I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

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

Olimpiadei naționale de lingvistică  „Solomon Marcus” (clasele V-XII),  numite în continuare 

Olimpiada, şi este elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare, aprobate prin ordinul de ministru nr. 3035/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, numite în continuare Metodologie-cadru.  

(2) Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus” 

(clasele V-XII) se vor face în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, precum şi ale 

prezentului regulament. 

Art.2 (1) Olimpiada are ca obiective generale: descoperirea și înțelegerea de către elevi a 

algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competența de comunicare lingvistică, 

indiferent de idiom; menținerea interesului elevilor și al cadrelor didactice pentru 

problemele de lingvistică și acest tip de competiție. 

(2) Olimpiada asigură abordarea transdisciplinară a comunicării lingvistice şi culturale, 

antrenând elevi capabili de performanță, într-o competiţie bazată pe logică, analogie şi 

conexiuni culturale, independent de conținuturile din curriculumul național. 

(3) Olimpiada este o competiţie naţională de excelenţă, la care pot participa elevi capabili de 

performanţă din toate judeţele ţării și din municipiul București, din învăţământul de stat,  

particular şi confesional, la clasa la care sunt înscrişi în anul școlar în care se desfășoară  

Olimpiada.  

(4) Olimpiada se adresează elevilor din ciclul gimnazial și din cel liceal, înmatriculați la o 

unitate de învățământ din România în clasele a V-a – a XII-a, indiferent de limba de 

școlarizare (școli cu predare în limba română și școli cu predare în limbile minorităților 

naționale/într-o limbă străină). Participarea la competiție este gratuită, opțională și 

individuală. 
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(5) Olimpiada reprezintă prima etapă de selecție a lotului României pentru Olimpiada 

Internațională de Lingvistică (International Linguistics Olympiad, IOL), ediția din anul în care 

se desfășoară și etapa națională. 

Art.3 Olimpiada cuprinde două secțiuni: 

 secţiunea de EXERCIȚIU – pentru elevii din învățământul secundar inferior (clasele 

gimnaziale), astfel: - categoria A: elevii din clasele V-VI; 

- categoria B: elevii din clasele VII-VIII. 

 secţiunea de PERFORMANŢĂ – pentru elevii din învățământul secundar superior 

(clasele IX – XII). 

II. ORGANIZAREA OLIMPIADEI 

Art.4 (1) Olimpiada este o competiție organizată de Ministerul Educației, în colaborare cu 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” și cu Departamentul de Lingvistică al 

Facultății de Litere de la Universitatea din București.  

(2) Pentru buna organizare a Olimpiadei, organizatorii pot încheia parteneriate și cu alte 

instituții academice, cu instituții de învățământ superior din țară sau din afara țării, instituții 

de cultură, edituri, organizații nonguvernamentale etc. 

Art.5 (1) Etapele desfăşurării Olimpiadei sunt: pe şcoală, locală, județeană/a sectoarelor 

municipiului București, naţională. 

 (2) Pentru etapa pe școală și cea locală, data desfășurării este stabilită de Comisia 

judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a 

contestaţiilor.  

(3) În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, în cazul în care numărul de unități de 

învățământ/elevi care pot participa este mic, inspectoratele școlare pot decide să nu 

organizeze etapele pe școală și/sau locală ale olimpiadei naționale, organizând direct etapa 

județeană/a sectoarelor municipiului București. 

(4) Datele/perioadele susținerii probelor la etapele Olimpiadei sunt stabilite prin Calendarul 

olimpiadelor școlare naționale, aprobat pentru anul școlar în curs. 

Art.6 (1) Responsabilitatea organizării și desfășurării Olimpiadei revine, în funcție de etapă, 

unităților de învățământ preuniversitar, inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București prin Comisia județeană/a municipiului București de 

organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, Direcției Generale Învățământ 

Preuniversitar din Ministerul Educației.  

(2) Structura și atribuțiile comisiei județene de organizare, evaluare și soluționare a 

contestațiilor și ale  Comisiei centrale a Olimpiadei sunt cele prevăzute în Metodologia-cadru. 

(3) Comisia centrală a Olimpiadei se constituie conform prevederilor Metodologiei-cadru şi 

este aprobată de secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar. 
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Art.7 (1) La nivelul fiecărui județ/al municipiului București, se constituie, prin decizie a 

inspectorului școlar general, comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a 

contestațiilor a Olimpiadei, având următoarea componență: a) președinte: inspector școlar 

general/inspector școlar general adjunct/inspector   management instituțional cu atribuții de 

coordonare la nivel de sector al municipiului București; b) președinte executiv: inspectorul 

școlar care coordonează una dintre disciplinele: limba și literatura română, matematică sau 

informatică sau profesor metodist din județul organizator; c) secretar: informatician sau 

profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având 

competențe de operare pe calculator; d) membri: directori/ cadre didactice din unitățile de 

învățământ implicate în organizarea competiției. 

(2) Nu pot fi membri ai comisiei județene, respectiv ai Comisiei centrale a Olimpiadei, 

cadrele didactice care au în competiție rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv.  

Art.8 Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor a Olimpiadei: 

 stabilește, în funcție de numărul de participanți și de unitatea școlară de proveniență a 

acestora,  centrul/centrele de concurs în vederea desfășurării probei;   

 asigură în centrul de concurs, în fiecare sală de concurs, accesul fiecărui concurent la 

câte un dispozitiv electronic (calculator fix/laptop/tabletă) conectat la internet și care 

are un software ce permite deschiderea fișierelor de tip PDF;  

 asigură câte doi profesori asistenți pentru fiecare sală de concurs, dotată cu mijloace 

audio-video de supraveghere; profesorii asistenți vor da câte o declarație scrisă, pe 

propria răspundere, din care să rezulte faptul că nu au rude sau elevi printre 

concurenții din sălile în care asistă; 

 asigură prezenţa unui informatician în centrul de concurs, pentru suport tehnic;  

 descarcă setul de subiecte aferent, îl multiplică și îl distribuie elevilor, pentru a le 

facilita acestora rezolvarea problemelor lingvistice. 

 

III. ETAPELE OLIMPIADEI ȘI NORMA DE REPREZENTARE 

 

Art.9 (1) La etapa pe şcoală și la cea locală, Comisia de organizare, evaluare și de soluţionare 

a contestaţiilor stabilește norma de reprezentare pentru etapa următoare și criteriile specifice 

de departajare în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul loc calificabil și le 

va afișa înainte de desfășurarea probei scrise, conform prevederilor din Metodologia-cadru. 

(2) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, Comisia de organizare, evaluare 

și de soluţionare a contestaţiilor stabilește criteriile specifice de departajare în cazul egalității 

de puncte între candidații aflați pe primul loc în vederea calificării la etapa națională și le va 

afișa înainte de desfășurarea probei scrise, conform prevederilor din Metodologia-cadru. 

Art.10 (1) Din fiecare județ/sector al municipiului București norma de reprezentare pentru 

etapa națională este următoarea: 

 câte 2 elevi/județ/sector de la secțiunea de EXERCIȚIU: 1 elev de la categoria A –  
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clasele V-VI și 1 elev   de la categoria B – clasele VII-VIII; 

 câte 2 elevi/județ/sector de la secțiunea de PERFORMANȚĂ (indiferent de clasa în 

care studiază) din fiecare județ/sector (2 elevi/județ/sector). 

         În plus, vor participa câte 23 de elevi/secțiune, care vor fi nominalizați de către membrii 

Comisiei Centrale, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute, conform clasamentului naţional realizat după finalizarea etapei 

judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi calificarea participanţilor pe locurile 

prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru, indiferent de județul de proveniență. 

(2) Pentru a participa la etapa naţională a Olimpiadei, participanţii trebuie să obţină un 

punctaj cel puţin egal cu 50% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/sector 

al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. În cazul în care la nivelul 

judeţului/sectorului Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nu există participanţi 

care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate la locurile 

suplimentare prevăzute la art. 15 alin. (4) din Metodologia-cadru. 

(3) Pentru elevii care au obţinut medii/punctaje egale şi ocupă poziţii în clasament care le 

conferă o potenţială calificare pe locurile suplimentare, nu se face departajare, chiar dacă se 

depăşeşte numărul de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru. 

Art.11 (1) Comisia centrală va transmite inspectoratului școlar organizator al etapei 

naționale a Olimpiadei, baza de date privind elevii calificaţi, în termen de cel mult zece zile 

de la încheierea evaluării lucrărilor de la etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului 

București. 

(2) În cazul în care unul dintre elevii calificați la etapa naţională nu poate sau nu  mai doreşte 

să participe, Comisia Centrală va decide cine îl va înlocui, cu respectarea ierarhiei. 

 

IV.   STRUCTURA ȘI TEMATICA SUBIECTELOR 

 

Art.12 (1) Competiția este construită după modelul olimpiadelor internaționale de profil. 

Subiectele propuse respectă formatul celor de la olimpiadele naționale de lingvistică din alte 

țări, precum și de la Olimpiada Internațională de Lingvistică și presupun rezolvarea unor 

probleme.  

 (2) O problemă de lingvistică presupune un set de date dintr-o limbă necunoscută, iar 

rezolvarea ei presupune aplicarea unor raționamente logice pentru a descifra diferite aspecte 

ale limbii (înțelesul cuvintelor și/sau regulile gramaticale). Rezolvarea problemelor nu 

necesită cunoștințe preliminare de lingvistică. Folosirea termenilor lingvistici nu este 

necesară, însă cunoașterea minimală a următorilor termeni specializați poate fi utilă pentru a 

înțelege și a explica unele aspecte lingvistice: accent, afix, aglutinare, antepunere, armonie 

vocalică, armonie consonantică, clasificator, consoană sonoră, consoană surdă, desinență, elidare, 
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ergativ-absolutiv, evidențiator, fonem, ierarhie pronominală, infix, morfem, postpunere, prefix, sufix, 

supletivism, topică. 

(3) Fiecare problemă va fi notată cu maximum 100 de puncte, fără a se acorda puncte din 

oficiu. Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obținute la fiecare problemă. 

(4) Pentru a se exclude posibilitatea de a folosi resursele disponibile pe internet în timpul 

desfășurării probei, problemele vor conține date din limbi reale, dar codate, fără a afecta 

logica rezolvării acestora. 

Art.13 (1) Proba de la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București va fi structurată 

astfel: 

 Elevii de la categoria EXERCIȚIU A vor avea de rezolvat 2 probleme în 3 ore. 

 Elevii de la categoria EXERCIȚIU B vor avea de rezolvat 3 probleme în 3 ore. 

 Elevii de la secțiunea PERFORMANȚĂ vor avea de rezolvat 3 probleme în 4 ore. 

 (2) La această etapă, cerințele vor consta în itemi de tip alegere multiplă cu un singur 

răspuns corect și itemi cu răspuns scurt, fără a fi necesar ca elevii să prezinte modul de 

raționament sau regulile identificate în problemă. 

Art.14 (1) Proba de la etapa națională va fi structurată astfel: 

 Elevii de la categoria EXERCIȚIU A vor avea de rezolvat 2 probleme în 3 ore. 

 Elevii de la categoria EXERCIȚIU B vor avea de rezolvat 3 probleme în 3 ore. 

 Elevii de la secțiunea PERFORMANȚĂ vor avea de rezolvat 3 probleme în 4 ore. 

(2) La această etapă, cerințele vor fi variate, respectând formatul celor de la olimpiadele 

naționale de lingvistică din alte țări, precum și de la Olimpiada Internațională de 

Lingvistică. Elevii vor prezenta și regulile observate în problemă, fără a descrie 

raționamentele în baza cărora le-au identificat. 

Art. 15 (1) În vederea pregătirii pentru Olimpiadă, elevii pot găsi probleme de antrenament 

și subiecte date la competiții anterioare pe pagina de Facebook1 și în folderul Google 

Drive2. Pentru pregătire pot fi consultate și următoarele cărți: 

 Olimpiada de Lingvistică. Ghid de pregătire – Neacșu, Vlad - Editura Universității din 

București, 2022; 

 Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”. Tehnici de înțelegere a limbilor lumii – Rusu, 

Mina-Maria(coordonator), Cojocaru Valentina, Dincă Roxana Magdalena, 

Dragomirescu Adina, ediția a II-a -  Editura Paralela 45, 2017. 

(2) Mai multe probleme de la competițiile similare din alte țări pot fi găsite accesând 

linkurile: 

 Olimpiada Internațională de Lingvistică3 (în limba engleză: 2003-2019, 2021; în limba 

română: 2012-2019, 2021); 

 NACLO4 (în limba engleză); 

                                                           
1 https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica/ 
2 https://drive.google.com/open?id=1NrP8By7zArtotqy5V-Gtp3V6OhWiX0aG 
3 https://ioling.org/problems/by_year/ 

https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica/
https://drive.google.com/open?id=1NrP8By7zArtotqy5V-Gtp3V6OhWiX0aG
https://ioling.org/problems/by_year/
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 Panini Linguistics Olympiad5 (în limba engleză); 

 APLO6 (în limba engleză: 2019-2021, în limba română: 2021); 

 Online Linguistics Olympiad7 (în limba engleză: 2019-2021; în limba română: 2020-

2021); 

Art.16 (1) Responsabilitatea elaborării subiectelor de la etapele județeană/a sectoarelor 

municipiului București și națională revine grupului de lucru al Comisiei centrale a 

Olimpiadei, grup coordonat de către  vicepreședinții comisiei. 

 (2) Odată cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapă, grupurile de lucru elaborează și 

baremele de corectare. 

Art.17 Subiectele și rezolvările acestora vor fi făcute publice la finalul anului școlar, după 

desfășurarea Olimpiadei Internaționale de Lingvistică (IOL). Până atunci este interzisă 

postarea sau discutarea problemelor în spațiul online. 

 

V.  DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI  

Art.18 (1)Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a Olimpiadei se va desfășura 

cu prezență fizică, în centru/centre de concurs de la nivelul fiecărui județ/al municipiului 

București. Elevii vor completa răspunsurile online, în formularele Google (Google Forms). 

Etapa națională se va organiza cu prezență fizică în centru de concurs, într-o localitate din 

țară, conform Calendarului olimpiadelor școlare naționale, aprobat pentru anul școlar în curs. 

(2) La toate etapele Olimpiadei, elevii participanţi se vor prezenta la concurs având asupra 

lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul şcolar în curs sau actul de identitate, ca 

document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor.  

(3) Înaintea probei, profesorii asistenți instruiesc elevii participanți la competiție cu privire la 

modul în care se desfășoară proba și verifică funcționalitatea dispozitivelor electronice pe 

care elevii le vor folosi pentru a trimite răspunsurile.  Profesorii asistenți se vor asigura că 

elevii nu folosesc dispozitivele electronice conectate la internet în alte scopuri decât pentru a 

completa și trimite formularele de răspuns. 

(4) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu manuale, cărți, notițe, însemnări etc., care ar 

putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum și cu telefoane mobile și 

cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.  

Art.19 (1) În dimineața etapei județene/a sectoarelor municipiului București a Olimpiadei, 

seturile de probleme parolate vor fi trimise fiecărui inspectorat școlar 

județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, care le vor trimite în fiecare centru 

de concurs din județ/municipiul București. 

                                                                                                                                                                                                      
4 http://www.naclo.cs.cmu.edu/practice.html 
5 https://ltrc.iiit.ac.in/nlpmt/plo/#/resource/ 
6 https://aplo.asia/problems-by-year/ 
7 https://onling.org 

http://www.naclo.cs.cmu.edu/practice.html
https://ltrc.iiit.ac.in/nlpmt/plo/#/resource/
https://aplo.asia/problems-by-year/
https://onling.org/
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(2) Fișierul cu subiectele de concurs, în format PDF, va conține instrucțiuni cu privire la 

trimiterea răspunsurilor. 

Art.20 După finalizarea probei, fiecare comisie județeană va transmite Comisiei centrale a 

Olimpiadei, la adresa de e-mail olimpiada.lingvistica@gmail.com, un tabel nominal cu numele 

și prenumele elevilor participanți, unitatea școlară de proveniență, clasa și secțiunea la care 

au participat, numele și prenumele profesorului îndrumător. 

VI. EVALUAREA 

 

Art.21 (1) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, evaluarea răspunsurilor 

va fi efectuată de către profesorii evaluatori din Comisia centrală, în maximum 30 de zile de 

la desfășurarea probei. Listele cu rezultatele finale vor fi transmise inspectoratelor școlare 

județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București. 

(2) La etapa națională, după finalizarea probei scrise, se va realiza evaluarea lucrărilor de 

către membrii Comisiei centrale. La festivitatea de premiere, după formatul de la competițiile 

internaționale de profil, elevilor li se vor prezenta de către membrii comisiei desemnați de 

către președintele acesteia,rezolvările problemelor de lingvistică, precum și modul de 

acordare a punctelor pentru fiecare cerință.  

 

VII.  DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

 

Art.22 (1) La această competiție nu se admite depunerea de contestații pentru reevaluarea 

lucrării.  

(2) În mod excepțional, la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, în cazul în 

care elevii semnalează greșeli în centralizarea rezultatelor, vor transmite, în 48 de ore de la 

afișarea rezultatelor, un e-mail la adresa olimpiada.lingvistica@gmail.com, iar membrii 

Comisiei centrale vor verifica eventualele neconcordanțe dintre punctajul obținut și cel din 

centralizatorul afișat public. 

Art.23 În cazul în care membrii comisiei de evaluare vor constata fără echivoc colaborarea 

între  doi sau mai mulți participanți în vederea rezolvării subiectelor, aceștia vor fi 

descalificați.  

 

VIII. PREMIEREA  

 

Art.24 (1) La Olimpiadă, ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea 

descrescătoare a punctajelor finale. 

(2) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, acordarea premiilor și a 

mențiunilor se va realiza în conformitate cu prevederile art. 46 din Metodologia-cadru. 

(3) La etapa națională, acordarea premiilor și a mențiunilor se va realiza în conformitate cu 

prevederile art. 47 din Metodologia-cadru. Astfel, pentru fiecare secţiune/categorie, se acordă 

mailto:olimpiada.lingvistica@gmail.com
mailto:olimpiada.lingvistica@gmail.com
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câte trei premii (de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi menţiuni pentru cel 

mult 15% din numărul elevilor participanţi, cu  respectarea ierarhiei/secțiune/categorie. 

 

IX. DESFĂȘURAREA SELECȚIEI LOTULUI RESTRÂNS AL ROMÂNIEI 

PENTRU OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ  

 

Art.25 (1) Primii 20 dintre participanții la secțiunea de PERFORMANȚĂ de la etapa 

națională a Olimpiadei, în ordinea descrescătoare a punctajelor din clasament, vor participa 

la etapa finală de selecție a lotului olimpic pentru Olimpiada Internațională de Lingvistică. 

Anterior probei, aceștia vor beneficia de o pregătire online asigurată de către membrii 

grupului de lucru al Comisiei centrale a Olimpiadei. 

(2) Etapa finală de selecție constă în participarea elevilor la Asia Pacific Linguistics 

Olympiad (APLO), la care România va fi prezentă în calitate de țară invitată. Subiectele 

acestei competiții vor respecta formatul olimpiadei internaționale. Elevii vor avea de 

rezolvat un set de cinci probleme, într-un interval de timp de cinci ore. 

(3) Această competiție se va desfășura online, sub supraveghere video, în luna aprilie. 

Participanții vor fi nevoiți să aibă la dispoziție un calculator/laptop cu cameră video și 

microfon. Răspunsurile la probleme vor fi scrise pe hârtie, urmând ca lucrările să fie 

scanate/fotografiate și trimise către comisia națională pentru evaluare. Detaliile 

organizatorice cu privire la această probă (platforma de supraveghere, modul de trimitere a 

foilor de răspuns etc.) vor fi comunicate ulterior prin e-mail  elevilor calificați. 

(4) Lucrările elevilor vor fi evaluate de către Comisia locală desemnată de Comisia centrală 

de la APLO. 

Art.26 (1) Primii patru elevi clasați în urma acestei selecții vor alcătui lotul care va 

reprezenta  România la Olimpiada Internațională de Lingvistică, ediția din anul în care se 

desfășoară și etapa națională aferentă. 

(2) Elevii care vor reprezenta România la etapa internațională vor participa la un stagiu de 

pregătire. Aceasta se va desfășura fizic, într-un interval de timp stabilit prin calendarul 

pregătirii loturilor olimpice pentru participarea la competiții internaționale. 

 (3) Lotul olimpic al României va fi însoțit de un Team Leader și un Observer, conform 

regulamentului Olimpiadei Internaționale de Lingvistică, aleși dintre cadrele didactice și 

membrii grupului de lucru care au conceput subiectele, au evaluat lucrările de la etapa 

națională sau au pregătit elevii din lotul olimpic al României. 

 

X. DISPOZIȚII FINALE  

 

Art.27 (1) Programul desfăşurării etapei naţionale a Olimpiadei va fi propus de către 

inspectorul școlar de limba și literatura română din judeţul gazdă şi avizat de către 

inspectorul/consilierul responsabil de disciplina limba și literatura română din Ministerul 

Educației. 



 
 

9 
 

(2) Numărul profesorilor însoțitori ai lotului reprezentativ al fiecărui județ/al municipiului 

București va fi calculat astfel încât să fie respectată norma legală în vigoare: de un profesor 

pentru zece elevi. 

(3) Cheltuielile aferente participării elevilor, a profesorilor însoțitori și a profesorilor 

desemnați ca membri ai Comisiei centrale a Olimpiadei vor fi acoperite în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

Art.28 (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, fiecare inspector 

responsabil de olimpiada de lingvistică la nivelul inspectoratului şcolar, organizează o 

întâlnire cu elevii calificaţi pentru etapa naţională, cu profesorul însoţitor şi cu 

părinţii/reprezentanții legali ai  elevilor minori, în vederea instruirii acestora pentru 

participarea la etapa naţională. La finalul instruirii, elevul şi un părinte/tutore legal instituit 

al elevului minor vor semna o declaraţie prin care să confirme că li s-au adus la cunoştinţă 

normele de conduită şi consecinţele nerespectării acestora. 

(2) În cazul în care familia unui elev doreşte să îl însoţească la etapa naţională, inspectorul 

școlar de specialitate solicită părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia 

iau cunoştinţă de programul Olimpiadei şi își asumă respectarea acestuia, precum şi 

supravegherea elevului. 

(3) Elevii participanţi la etapa naţională a Olimpiadei vor avea asupra lor şi avizul 

epidemiologic eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea 

competiţiei. 

(4) Deplasarea şi participarea în format fizic la etapa naţională a Olimpiadei, a elevilor şi 

profesorilor însoţitori, se vor face prin respectarea normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe 

teritoriul României, referitoare la alerta/siguranţa epidemiologică.  

Art.29 (1) Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare, 

concepută şi realizată de inspectoratul şcolar județean gazdă.  

(2) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională din fiecare judeţ/municipiul București 

vor primi o adeverinţă de participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă. 

(3) Profesorii care fac parte din Comisia centrală vor primi o adeverință din partea 

Ministerului Educației și/sau a inspectoratului școlar județean gazdă, prin care se atestă 

participarea lor la Olimpiadă.  

Art.30 (1) Participanții la Olimpiada Internațională de Lingvistică pot alege ca limbă de 

concurs oricare dintre limbile oficiale ale competiției, conform prevederilor din regulamentul 

competiției internaționale. 

(2) În cazul în care unul dintre elevii calificați la etapa internațională nu poate sau nu  mai 

dorește să participe, anunțând acest fapt înainte de momentul în care Ministerul Educației a 

efectuat achiziția biletelor de transport, Comisia centrală va decide cine îl va înlocui, cu 

respectarea ierarhiei naționale de la APLO. 

(3) În situaţia în care unul dintre componenții lotului olimpic al României nu mai doreşte sau 

nu  mai poate participa la etapa internațională, anunţând acest fapt după momentul în care 

Ministerul Educației a efectuat achiziția biletelor, şcoala de provenienţă şi inspectoratul şcolar 
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județean vor face  demersurile pentru recuperarea sumei avansate de către Ministerul 

Educației pentru achiziționarea biletelor. 
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