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 DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI 

ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 

 DIRECȚIA MINORITĂȚI 

Nr. 63/11.02.2019           

   Aprob,    

   Secretar de stat, 

             Irina Elisabeta Kovács 

 

REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea şi desfăşurarea 

Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk Őrei – Protectorii patrimoniului“, în 

limba maghiară, pentru clasele a IX-a – XII-a 

 

Capitolul I  

Cadrul general 

Art. 1. Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al 

Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk Őrei -  Protectorii patrimoniului“ în limba 

maghiară, pentru clasele a IX-a –XII-a. 

Art. 2.  Organizarea etapei naţionale a Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk 

Őrei – Adoptă un Monument“, în limba maghiară, pentru clasele a IX-a –XII-a, revine 

Ministerului Educației Naționale (M.E.N.), Direcția Minorități (D.M.), prin inspectoratele 

şcolare/unităţile de învăţământ subordonate, în parteneriat cu Uniunea Democrată Maghiară 

din România, instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară sau din afara ţării, cu 

autorităţile administrative publice locale, cu edituri, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, 

organizaţii ale societăţii civile, structuri asociative locale, instituţii de cultură etc. 

Art. 3.  Potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobate 

prin O.M.E.N. nr. 3015/08.01.2019, respectiv 4203/30.07.2018, privind modificarea Anexei 1 a 

OMECTS nr. 3035/2012  privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare. Prezentele precizări fac parte din regulament, iar 

nerespectarea acestora atrage sancţionarea celor în cauză conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 4.  Concursul Național Transdisciplinar ,,Örökségünk Őrei – Protectorii patrimoniului “  

numit în continuare Concursul, este un concurs de excelenţă și se adresează elevilor din clasele 

a IX-a − XII-a.  Urmărește  păstrarea  și consolidarea  identității naționale, asigurarea unui 

spațiu public comunitar, revigorarea spiritului solidarității în cadrul comunității prin protejarea 

și promovarea patrimoniului național construit. Totodată competiția promovează valorile 
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culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competivitatea și comunicarea 

interpersonală.  

Art. 5. Concursul se desfășoară pe etape, se adresează elevilor de la toate formele de 

învăţământ: de la învăţământ de stat, învăţământ particular sau confesional, care studiază în 

clase cu limba de predare maghiară. 

Art.6. Organizatorii vor dedica fiecărui an o temă specifică. Concursul se va desfășura sub egida 

acestei teme. 

 

Capitolul II 

Organizarea concursului 

Art.7. La acest concurs participarea este gratuită, opțională și colectivă. Elevii participă în echipaje 

de câte 14 elevi.  

Art. 8.  

(1) Fiecare echipaj își alege un monument istoric din localitatea/zona de proveniență. 

 (2) Un monument poate fi ales doar de un singur echipaj.  

(3) În cazul în care echipajele înscrise în concurs nu pot decide asupra alegerii 

monumentului, acest lucru se va face aleatoriu, în urma tragerii la sorți, pe baza unei liste pregătite 

în prealabil de organizatori. 

 (4) În situația în care monumentul agreat a fost deja ,,adoptat”, echipajului i se oferă de 

către organizatori un alt monument. 

 (5) Monumentul ales pentru prima fază a concursului, nu poate fi schimbat pe parcurs. 

 (6) Nu poate fi ales ca temă un monument care a fost adoptat în anii anteriori. 

Art.9. Etapele desfăşurării concursului sunt:  

- etapa pe şcoală/locală,  

- etapa județeană,  

- etapa regională/interjudețeană,  

- etapa națională.  

Art.10.  

 (1)  La toate  etapele concursului, elevii participă în cadrul echipajelor formate din 14 elevi din 

clasele a IX-a – XII-a, din cadrul aceleiaşi unităţi/consorții şcolare.  
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            (2) Exceptând etapa pe școală, la fiecare dintre etapele competiției vor participa numai 

echipele calificate la etapa anterioară, cu respectarea ierarhiei, prin evaluarea probelor. 

           (3) În cazul, în care numărul de elevi/unități de învățământ participante este mic, 

inspectoratele școlare pot decide, să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform 

Metodologiei-cadru.  

Art.11. Perioadele generale de desfășurare ale etapelor pe școală/locală se comunică 

inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și sunt menționate în notificările elaborate anual 

de către inspectorul/consilierul din M.E.N.  

Art.12. Data desfășurării etapei județene/zonale, locul și perioada desfășurării etapei naționale a 

concursului sunt menționate anual în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare. 

Art.13.  Selecţia elevilor se face: 

(1)  de la etapa pe şcoală/locală – criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia de organizare 

și evaluare pentru etapa județeană; 

(2)  de la etapa locală pentru etapa judeţeană – criteriile de selecţie sunt stabilite de comisiile 

de organizare și evaluare pentru etapa județeană;  

(3) de la etapa judeţeană pentru etapa interjudețeană/regională  se califică din fiecare județ 

echipele clasate pe primele două locuri, conform punctajului obținut. Etapa județeană a 

concursului se va desfășura de regulă, în luna ianuarie al anului școlar în curs. 

(4) Desfășurarea fazei regionale a concursului se va desfășura pe trei regiuni, după cum 

urmează: 

- regiunea I., cuprinde următoarele județe: Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj. 

- regiunea II., cuprinde următoarele județe: Arad, Hunedoara, Timiș, Alba, Maramureș, 

Bistrița – Năsăud, Brașov, București. 

- regiunea III., cuprinde următoarele județe: Mureș, Harghita, Covasna. 

(5)  De la etapa interjudețeană/regională pentru etapa națională se califică din fiecare regiune 

echipele clasate pe primele două locuri, conform punctajului obținut la faza interjudețeană 

a concursului. Etapa interjudețeană/regională a concursului se va desfășura de regulă, în 

luna martie, iar etapa națională a concursului se va desfășura de regulă, în luna aprilie a 

anului școlar în curs. 
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(6)  Județul organizator al fazei naționale, precum și primele două regiuni cu cele mai multe 

echipe participante, beneficiază de un loc suplimentar la faza națională a concursului.  

(7) Numărul total de echipe la faza națională va fi de 9. 

(8)  În cazul în care o regiune participă cu un număr mai mic de echipe decât cel alocat (trei), 

locurile neocupate vor fi redistribuite de către organizator altor regiuni, în funcție de 

numărul total al echipajelor participante la etapa regională.  

 

Capitolul III  

Evaluarea  

Art.14. 

 (1)  Evaluarea la acest concurs constă în două probe, după cum urmează:  

a) proba I. – activități online ( realizarea unei pagini web a monumentului, realizarea unei 

pagini speciale pe facebook, articole wikipedia, etc.), unde se va lua în considerare 

conținutul profesional, originalitatea, numărul like-urilor și a distribuirilor, caracterul 

multilingvistic; 

   -  activități offline, prin vizitele și lucrările de intreținere efectuate la monument, 

flashmob, activități interactive, etc.; 

   -  promovarea monumentului și a activităților desfășurate prin mass media – 

articole realizate prin publicații tipărite și electronice, tv, radio, adunate într-o 

mapă/portofoliu special realizat; 

   -  continuitatea și calitatea materialelor trimise pe platforma/revista online a 

concursului; 

b) proba II. - prezentarea unei scenete de către fiecare echipaj într-un interval de timp de 7 - 10 

minute/echipaj. 

(2) Scopul acestui tip de evaluare este să asigure punerea în valoare a culturii generale a 

elevilor, a competenţelor de comunicare în limba maternă, a competenţelor de cunoștințe culturale 

şi de interrelaţionare, cu scopul creşterii calităţii universului cognitiv individual.  

(3) Probele concursului se evaluează în felul următor: 

1. Materialele probei I., în vederea evaluării acestora, se trimit unității școlare 

organizatoare cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea etapei în curs a concursului. 
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2. Materialele de suport (elementele vizuale, scenariul, muzica, etc) în vederea 

prezentării scenetei se trimit unității școlare organizatoare cu cel puțin 7 zile înainte 

de desfășurarea etapei în curs a concursului.  

Art. 15. Proba I. are o pondere de 70%, iar proba II- sceneta, 30% din nota finală.  

Art. 16. Această proporție de punctaj se aplică la toate etapele concursului.  

Art. 17. Componența comisiilor de organizare și de evaluare vor fi alcătuite în conformitate cu 

prevederile Ordinul M.E.N. cu Nr. 4.203/ 2018. 

 

Capitolul IV  

Acordarea premiilor 

Art. 18.  

(1) La toate etapele concursului, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obţinute. 

(2) La etapele anterioare etapei naţionale, modul de acordare a premiilor respectă prevederile 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(3) La etapa națională, modul de acordare a premiilor respectă prevederile Metodologiei - cadru 

de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, conform căreia, se acordă cel mult 3 premii, 

de regulă un premiu I, un premiu II, un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând 15% din 

numărul total de echipaje participante la concurs, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în 

cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilit prin 

prezentul regulament specific.  

Art.19.  La etapa naţională a concursului diplomele pentru premii și mențiuni vor fi acordate de 

M.E.N. 

Art.20.  

(1) Pe lângă premiile acordate de M.E.N., la etapa naţională pot fi acordate şi premii speciale, de 

către societaţi ştiintifice, asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale, sponsori,etc.  

(2) Premiile speciale pot fi acordate independent sau se pot adăuga premiilor şi menţiunilor 

acordate de M.E.N. 

 (3) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare, concepută și 

realizată de inspectoratul școlar județean-gazdă.  
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(4)  Profesorii însoțitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare județ/municipiul București vor 

primi o adeverință de participare, eliberată de inspectoratul școlar județean gazdă. 

 

Capitolul V 

Raportarea rezultatelor finale către M.E.N. 

Art. 21.  

(1) În vederea raportării rezultatelor finale către MEN vor fi transmise următoarele documente: 

-  lista participanţilor 

- rezultatele finale în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute 

      -     lista elevilor premiați, care conține numărul diplomei primite și semnătura elevilor 

(2) Documentele mai sus menționate și fişele raport, se vor introduce în dosare şi vor fi trimise la 

M.E.N. 

(3) Toate documentele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate la alin (1) (în original) vor 

fi transmise prin delegatul M.E.N. La aceste documente se adaugă şi diplomele M.E.N. neutilizate 

sau anulate. 

 (4) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL și PDF. 

 

Capitolul VI 

Dispoziții finale 

Art.22.  

(1) Ierarhia concurenților în vederea premierii se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute. 

(2) Modul de acordare a premiilor respectă prevederile Metodologiei - cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(3) Președintele executiv al comisiei de la faza judeţeană/municipiul Bucureşti (inspectorul 

școlar/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a transmite în termen de cel  mult 10 zile 

de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București, la Ministerul  Educaţiei Naționale în 

atenţia consilierului responsabil pentru organizarea olimpiadei naționale, datele elevilor calificaţi 

pentru etapa naţională. 
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(4) Listele nominale ale elevilor calificaţi şi ale cadrelor didactice care participă la etapa națională 

a Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk Őrei – Protectorii patrimoniului“, vor fi 

semnate de inspectorul şcolar general/adjunct, respectiv inspectorul școlar responsabil pentru 

minoritățile naționale şi transmise prin e-mail, în format scanat și word, la M.E.N., D.M., până la 

data care va fi comunicată, în timp util organizatorilor. 

Art.23.  

(1) Elevii participanţi la etapa naţională a Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk 

Őrei – Protectorii patrimoniului“ au obligaţia de a respecta normele de comportament stabilite, 

suportând consecinţele prevăzute de Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, în cazul comiterii de abateri. 

(2) Membrii echipajelor, care, în timpul deplasării și participării la aceste competiții, manifestă o 

atitudine ireverenţioasă faţă de profesorii-pregătitori/însoțitori, care nu respectă programul și 

reglementările stabilite la locul de cazare sau de desfășurare a competițiilor, ori provoacă 

deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispoziţie, pierd dreptul de participare 

la competiţiile școlare din anul şcolar viitor. 

(3) Indiferent de rolul în cadrul Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk Őrei – 

Protectorii patrimoniului”, profesorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea etapelor concursului 

care vor încălca deontologia profesională vor suporta consecinţele conform precizărilor din 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(4) Comisia Centrală a Concursului Național Transdisciplinar ,,Örökségünk Őrei – Protectorii 

patrimoniului“ are obligaţia de a înştiinţa, în scris, M.E.N., D.M. despre eventualele nereguli 

semnalate. 

(5) Inspectorii/consilierii/experţii din M.E.N. - D.M. vor informa în scris inspectoratele şcolare 

judeţene cu privire la încălcarea normelor metodologice de către participanţii la concurs. 

Art.24. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau 

modificarea legislației în acest sens. 

        Avizat, 

       Director,                                                                                                 Consilier, 

  Szepesi  Alexandru                                                                             Fodor Alexandru Iosif 

  

 


