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Nr. 2480/06.02.2020                               
 

CĂTRE:  

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULARE CU CLASELE VII-XII 

ÎN ATENŢIA:  

DIRECTORILOR/ RESPONSABILILOR DE CATEDRĂ DE LIMBA GERMANĂ/ RESPONSABILILOR 
COMISIILOR METODICE DE LIMBI MODERNE 

REF.:  

ÎNSCRIEREA ELEVILOR PENTRU ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ 
MODERNĂ 2019-2020 

 

I. DETALII ORGANIZATORICE 

Etapa locală a OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, organizată în baza Metodologiei-
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar, 
aprobată prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, 
introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, și a Regulamentului specific 
M.E.C. nr. 24760/21.01.2020 de organizare și desfășurare a olimpiadei de limba germană 
modernă, va avea loc sâmbătă, 15 februarie 2020, ora 9.00, la Colegiul Naţional Bilingv 
„George Coşbuc”.  
 
Etapa locală a olimpiadei de limba germană modernă se organizează pentru a se asigura 
conformitatea cu prevederile Art. 16 (2) din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020, 
potrivit cărora, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, se califică, de 
regulă, primii 5 elevi, cu punctajul cel mai mare, de la fiecare categorie, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
 
Prezentul anunț se va aduce la cunoștința profesorilor de limba germană din școală și se va 
asigura accesul părinților și elevilor la informație prin afișarea în spații accesibile acestora 
și prin postarea pe site-ul unității de învățământ. Anunțul, însoțit de Regulamentul specific 
M.E.C. nr. 24760/21.01.2020, va fi postat și pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București. 
 
II. CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU ELEVI 
 
A. Olimpiada se  desfăşoară la clasele VII – VIII de la etapa pe școală până la etapa județeană/a 
sectoarelor municipiului București, numită în continuare etapa județeană și la clasele IX –XII, de la 
etapa pe școală până la etapa națională și, după caz, internațională, în anii în care aceasta se 
organizează, așa cum prevede Art. 3. (1) din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020. 
 
B. Conform Art. 4 din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020,  
 
(1) La olimpiada de limba germană modernă pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: 
zi, seral, cu frecvenţă redusă, elevii de la învăţământul de stat, particular sau confesional, inclusiv 
elevii care nu învaţă limba germană în şcoală, dar consideră că au competenţe adecvate în domeniu şi 
participă la toate etapele organizate și îndeplinesc condițiile de calificare pentru etapele ulterioare. 
Având în vedere faptul că pentru gimnaziu nu se organizează etapa naţională, se acceptă participarea 
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elevilor de gimnaziu, capabili de performanţe deosebite, la clasa a IX-a, cu condiția ca aceștia să 
parcurgă toate etapele succesive de selecție și să fie înscriși și să participe conform condițiilor 
corespunzătoare clasei a IX-a. 
 
(2) Nu sunt admişi la olimpiada de limba germană modernă concurenţi care în anul şcolar curent au 
fost înscriși la clase cu predare în limba germană maternă. Aceştia au dreptul să participe la 
olimpiada de limba germană maternă.  

 
III. CATEGORIILE ȘI CLASELE LA CARE ELEVII SE POT ÎNSCRIE 
 
Art. 6 din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020 precizează: 
 
(1) Având în vedere situaţiile complexe existente referitoare la modul de însuşire a limbii germane 
moderne de către concurenţi, aceştia participă la olimpiadă pe categorii și clase, în funcție de nivelul 
de competențe lingvistice conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, numit în 
continuare CECRL. 
 
(2) În stabilirea nivelului minim CECRL la care poate fi înscris elevul la olimpiadă, se ține cont de 
toate orele acumulate de învățare asistată a limbii (cu profesor), inclusiv orele de la discipline 
non-lingvistice studiate în limba germană (la clasele cu predare în limba germană sau la 
clasele cu profil bilingv). Stabilirea numărului de ore se bazează pe documentele școlare (foi 
matricole și adeverințe de studiu) și pe declarația scrisă a elevului, semnată de profesorul 
îndrumător și de părinți/tutori legali (în cazul elevilor minori).  
 
(3) Categoriilor le corespund niveluri de competențe, conform CECRL, așa cum sunt prezentate în 
tabelul următor (în mod crescător): 
 

Categorie: I II III IV V 

Nivel CECRL: A1 A2 B1 B2 C1 

Număr minim de ore 
de învățare: 

140 280 450 720 1100 

Clase la care se 
organizează proba: 

VII, VIII VII, VIII, IX, X VII, VIII, IX, 
X, XI, XII 

IX, X, XI, XII IX, X, XI, XII 

 
(6) Nivelul maxim la care se organizează probe este: 
- la clasele de gimnaziu: B1, conform CECRL, respectiv categoria III; 
- la clasele de liceu: C1, respectiv  categoria V. 
 
(7) Elevii al căror nivel de competență de redactare de texte, conform CECRL, este superior 
nivelurilor maxime precizate mai sus participă la aceste niveluri maxime la care se organizează 
probe pentru clasa lor, fără a fi penalizați la evaluare. 
 
IV. ÎNSCRIEREA ELEVILOR  
 
A. Art. 6, alin. (4)-(5), din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020 precizează: 
 
(4) Înscrierea elevilor se face: 
- cel puțin la nivelul corespunzător numărului de ore de învățare acumulate; 
- la nivelul real de competențe, conform CECRL, în privința competenței de exprimare în scris, în 
cazul în care acest nivel este superior celui rezultat din numărul de ore de învățare;  
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- la nivelul real de competențe, conform CECRL, în privința competenței de exprimare în scris, 
pentru elevii care au învățat limba germană în afara sistemului de învățământ, parțial sau în 
totalitate. 
 
(5) Răspunderea stabilirii nivelului elevilor conform CECRL, revine profesorilor îndrumători, 
sau, după caz, elevilor înșiși. 
 
B. Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020 prevede la Art. 20 din Capitolul 4: 
 
(2) Elevii pot fi înscriși de către profesorii lor, care își asumă corectitudinea datelor și înscrierii la 
categoria corectă, conform prevederilor prezentului Regulament, prin semnarea Declarației elevului. 
 
(3) Prin semnarea Declarației, părinții își asumă, în numele elevului minor, corectitudinea datelor cu 
privire la parcursul elevului în ceea ce privește experiențele de învățare a limbii germane. 
 
(4) În cazul elevilor care nu au profesori îndrumători și nu sunt înscriși de către profesorii de 
limba germană de la clasă, corectitudinea declarațiilor elevilor minori este asumată integral de 
către părinți.  
 
C. Pentru etapa locală, înscrierea elevilor se face în perioada 06.02.2020 – 12.02.2020 de către 
profesorul de la clasă al elevului/profesorul îndrumător/elevul major/părinte, după caz, 
conform prevederilor Art. 20. alin. (2), (3), (4), prin completarea formularului de înscriere 
online care poate fi accesat prin link-ul :   
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczEhTwY55K4Va4tslZWrIXBzHXGlmVCJJ6cc
1cZNypNGd8g/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 
D. Pentru elevii care nu învaţă limba germană în şcoală, dar consideră că au competenţe 
adecvate în domeniu şi participă la toate etapele organizate și îndeplinesc condițiile de calificare 
pentru etapele ulterioare, înscrierea se va face prin accesarea link-ului și completarea datelor 
necesare fie de către părinte, fie de către elev, dacă este major. 
 
V. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ELEVILOR 
 
Art. 20 din Regulamentul specific M.E.C. nr. 24760/21.01.2020 prevede: 
 
(1) La înscrierea la prima etapă (în speţă, etapa locală) a olimpiadei, elevii: 
 
- completează și depun o Declarație referitoare la experiența de învățare a limbii germane, 
conform modelului prezentat în anexă; în cazul descoperirii de informații false în declarația elevului, 
prezentate în vederea încadrării într-o categorie inferioară celei reale, fapta va fi tratată drept fraudă 
sau tentativă de fraudă, conform art. 36 (2) din Metodologia–cadru, iar elevii respectivi vor fi 
descalificați și pierd dreptul de participare la competițiile din anul următor, conform art. 36 (3) din 
același document; 
 
- depun o copie a foii matricole / adeverință de studiu pentru anii școlari parcurși, începând cu 
clasa I-a/pregătitoare și până inclusiv în anul școlar respectiv, în scopul stabilirii numărului de 
ore de învățare asistată a limbii germane. Copiile sunt semnate, ștampilate și certificate Conform cu 
originalul de către directorul unității de învățământ din care provine elevul.  
 
(6) Elevii vor completa pe Declarație nivelul lor real de competențe, conform CECRL, pentru nivelul 
de competența de redactare de text, respectiv nivelul la care participă la olimpiadă conform 
Regulamentului. 
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V. DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII ELEVILOR 
 
Documentele pentru înscrierea la etapa locală (Declarația referitoare la experiența de învățare 
a limbii germane + o copie a foii matricole / adeverință de studiu pentru anii școlari parcurși, 
începând cu clasa I-a/pregătitoare și până inclusiv în anul școlar respectiv) vor fi predate 
inspectorului școlar pentru limba germană modernă de către elevul înscris/profesorul de la 
clasă/părintele elevului înscris, în dimineața desfășurării etapei locale la Colegiul Național 
Bilingv „George Coșbuc”, la accesul în incinta școlii. 
 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
IONEL PUŞCAŞ 

 
 
 
 
Inspector școlar pentru limba germană 

modernă, 
                                                                                      MARIA BUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 
 

Anexa: Declarație participanți la olimpiada de limba germană modernă                

Subsemnat....., ......................................................................., elev... la ............................ 
....................................... din .................................. jud. ................................, declar pe proprie 
răspundere următoarele (se încercuiesc variantele corecte): 

1. Sunt cetăţean român născut în România./Sunt cetățean ....................... născut în 
...................... 

2. Am început să învăţ limba germană de la profesori (la şcoală sau în particular) 
începând de la vârsta de ................... ani, ca limbă străină, iar până la acest 
moment am acumulat aproximativ ……………. ore de învățare. 

3. Nici unul din părinţii sau bunicii mei cu care am avut contact direct pe o 
perioadă mai mare de doi ani nu foloseşte limba germană ca limbă maternă. 

4. Acasă nu am folosit şi nu folosesc în comunicarea curentă limba germană cu nici 
unul dintre părinţi sau bunici. 

sau/și (punctul 4 și punctul 5 pot fi încercuite amândouă): 
5. Am frecventat, în România sau în străinătate, forme de învățământ public sau 

privat (grădiniță sau școală) având limba germană ca limbă de predare, pe o 
perioadă de …. ani școlari.  Apreciez că orele acestea, împreună cu cele de 
învățare a germanei ca limbă străină, totalizează un număr de … ore de învățare.  

sau/și: 
6. Am început să învăț limba germană acasă, vorbind cu (cel puțin) unul din părinți 

/ bunici, cu care am avut contact direct pe o perioadă mai mare de doi ani. 
Împreună cu orele de învățare de la școală, apreciez un număr total de … ore de 
învățare.   

În consecință, nivelul meu real de competență, conform CECRL, la redactarea de 
texte este .............. și mă încadrez la Olimpiada de Limba Germană Modernă, conform 
Regulamentului,  la categoria/nivelul european: ………….. 
Profesorul / profesorii mei îndrumător(i) pentru olimpiadă este / sunt  
...........................................................................................................................................................
......... (se vor trece, dacă există, 1 sau mai mulți profesori evaluatori neutri care vor 
confirma declaraţia acestuia prin semnătură) 
Prin participarea la olimpiadă îmi exprim acordul ca textul realizat de mine la 
olimpiadă ar putea fi prezentat celorlalți participanți  în formă scanată, alături de 
celelalte texte de la aceeași categorie, în scopul asigurării transparenței procesului de 
evaluare, fără indicarea explicită a autorului, iar imaginile din cadrul desfășurării 
olimpiadei, în care este posibil să apar, vor putea fi publicate pe site-urile de prezentare 
a olimpiadei. 
Data:        Semnătura: 
Confirmăm cele declarate mai sus de fiul/fiica/elevul/eleva nostru/noastră: 
Părinţi (Nume şi semnătura):    Profesori (Nume şi semnătura): 
 
1. ..............................................................  1. ....................................................... 
2. ..............................................................  2. ....................................................... 


