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Regulament 

Concursu lNaţional Orthofrancais 
clasele V-XII 

Concursul Naţional Orthofrancais este organizat de către: Asociaţia InteligenT în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Editura Nomina. Concursul Naţional 
Orthofrancais se află în Calendarul concursurilor şcolare aprobate de M.E. 

Concursul se organizează în şcoli, la nivel naţional, pentru elevii claselor a V-a, a Vl-a, 
a VlI-a, a VlII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a. 

Pentru pregătirea elevilor cu subiecte tip concurs se recomandă următoarea 
bibliografie: 

• Programa şcolară actuală, 
•    Rencontres. Cahier d'exercices clasele V, VI, VII, L/2 editura Nomina, 
• Orthofrancais (IX-X), editura Nomina, 
• Orthofrancais (XI-XII), editura Nomina. 

Perioada de înscriere 
Perioada de înscriere: 5 septembrie 2022 – 6 aprilie 2023. 
 
Proba de evaluare intermediară 
Pentru judeţele unde numărul de copii participanţi este mare, organizatorii pot realiza o 

probă intermediară de concurs, în luna martie. Proba trebuie să fie gratuită, itemii trebuie să 
respecte programa şcolară până la decembrie anul curent şi să fie administrată în aceeaşi zi 
pentru toţi elevii participanţi. Durata probei scrise va fi de 60 minute. 

Se califică la etapa din 9 mai 2023 toţi elevii care obţin peste 85 de puncte la această 
etapa intermediară. 

 
Proba de evaluare 
Se va desfăşura pe 9 mai 2023, în toate şcolile participante. Proba se va da în aceeaşi 
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zi în toate şcolile din judeţele participante. 
Evaluarea va fi gratuită şi va viza achiziţiile specifice pentru fiecare clasă. Testul va fi în 

concordanţă cu teste similare specifice filosofiei educaţionale din România. 
Subiectele sunt propuse de către o Comisie Naţională formată din patru membri 

(inspectori de specialitate, metodişti, profesori grad didactic I) din bibliografia propusă. Rolul 
acestei comisii este de a propune subiectele şi de a evalua lucrările elevilor. Durata probei 
scrise va fi de 60 minute. 

Foile de concurs (subiecte tip, foaie cu colţ negru şi ciornă) sunt puse la dispoziţia 
şcolilor de către organizator, în limita numărului de foi de concurs de care dispune 
organizatorul sau se vor trimite prin email pe adresa profesorilor organizatori, iar aceştia le 
vor multiplica pentru elevi. 

După administrarea probei, foile de concurs se sigilează şi se trimit la Comisia de 
Evaluare. 

Evaluarea testelor 
Se va face de către o Comisie la nivel de judeţ, comisie formată din reprezentantul 

I.S.J., metodişti, profesori cu gradul I sau gradul diadactic II. Fiecare lucrare se va evalua de 
către două persoane diferite. 

În cazul în care nu se poate forma comisie de evaluare într-un judeţ, lucrările elevilor 
care au participat la concurs se vor trimite la Comisia Naţională. 

Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au 
organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 22 mai 2023. 

Contestarea rezultatelor 
Contestarea rezultatului obţinut se face de către elev încel mult 3 zile lucrătoare de la 

afişarea rezultatelor. 

Contestaţia se depune la comisia de evaluare a judeţului. Pentru rezolvarea ei, se 

resigilează lucrarea a cărei notă este contestată. 

Lucrarea va fi reevaluată de către alţi doi profesori (care nu au făcut parte din Comisia 

Judeţeană de evaluare) numiţi de către reprezentantul I.S.J. pentru rezolvarea contestaţiilor. 

În cazul în care această nouă comisie nu se poate alcătui, lucrarea se va corecta într-un alt 

judeţ sau de către unul dintre membri Comisiei Naţionale. 

Nota definitivă va fi cea de la contestaţie. 

Nu se pot contesta lucrările care au punctaj mai mic de 40 de puncte. 

Rezultatele finale 
Rezultatele finale vor fi afişate la unităţile şcolare unde elevii au susţinut proba. 
Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 85-100 se vor acorda diplome şi 
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premii. 

Premierea elevilor 
Se face din fondurile organizatorilor (Asociaţia InteligenT şi Editura Nomina). 

Diplome profesori 
Se vor acorda diplome de evaluator, de organizator la nivel judeţean, în 

funcţie de responsabilitatea pe care o au la acest concurs. Pentru cei care se ocupă de 
organizarea concursului la nivelul unităţii şcolare, se vor acorda adeverinţe de organizator 
la nivel local. 

Diplomele vor fi semnate de către reprezentantul I.S.J. (pentru organizator). Pentru 
profesorii care realizează evaluarea lucrărilor, diplomele vor fi semnate de către 
reprezentantul I.S.J. şi Preşedintele Asociaţiei InteligenT. 

Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite 
de către Inspectoratele Şcolare în evaluarea activităţii cadrelor didactice. 
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