DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

Nr. ......../29.01.2019

Aprob,
Secretar de stat,
Irina Elisabeta Kovács

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare
al Concursului Naţional de Ortografie ,,Implom József”, 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 Naţional de Ortografie ,,Implom József”, în limba maghiară, pentru clasele a
IX-a – XII-a.
Art. 2. Concursul Naţional de Ortografie ,,Implom József”, în limba maghiară, pentru clasele
a IX-a – XII-a este o competiție de excelență la care pot participa elevi din toate județele țării,
din învățământul de stat, particular și confesional, de la școlile/secțiile cu predare în limba
maghiară, care urmărește stimularea dezvoltării competențelor de ortografie și a inteligenței
lingvistice a elevilor și care au interes și aptitudini deosebite în domeniul ortografiei limbii
maghiare.
Art. 3. Organizarea etapelor, are la bază prevederile O.M.E.N. Nr. 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.
Art. 4. Potrivit prevederilor O.M.E.N. Nr. 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,
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168-Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 62 18
Fax: +40 (0)21 310 42 15
www.edu.ro

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

iar nerespectarea acestora atrege sancționarea celor în cauză conform legislației aflată în
vigoare.
Capitolul II
Organizarea concursului
1. Disciplina de concurs:
Art. 5. Concursul se desfășoară pe un singur nivel, pentru clasele a IX- a - XII-a, și se
adresează elevilor care studiază limba maternă la școli cu limba de predare maghiară.
Art. 6.
(1) Concursul Naţional de Ortografie ,,Implom József”, în limba maghiară, pentru clasele a
IX-a – XII-a, se organizează și se desfășoară conform dispozițiilor O.M.E.N. Nr.
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 precum și al Regulamentului specific.
(2) Graficul de desfășurare a este aprobat, de către secretarul de stat pentru învățământ în
limbile minorităților.
Art. 7. Participarea la Concursul Naţional de Ortografie ,,Implom József”, în limba maghiară,
pentru clasele a IX-a – XII-a, este deschisă tuturor elevilor, respectând principiul egalităţii de
şanse şi non discriminării, de la toate formele de învățământ din învățământul de stat,
particular și confesional, care studiază limba maghiară.
Art. 8. În vederea pregătirii elevilor pentru Concursul Naţional de Ortografie ,,Implom
József”, în limba maghiară, pentru clasele a IX-a – XII-a, cadrele didactice pot elabora și
utiliza programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare și bibliografii
specifice.
Art. 9.
(1) Responsabilitatea organizării și Concursul Naţional de Ortografie ,,Implom József”, în
limba maghiară, pentru clasele a IX-a – XII-a revine:
a) Unităților de învățământ preuniversitar, pentru etapa locală, prin comisiile instituite la
acest nivel;
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b) Inspectoratelor școlare, pentru etapa locală (comună, oraș), județeană/a municipiului
București, prin comisiile corespunzătoare etapei respective;
c) Direcției Minorități (DM) din cadrul MEN, pentru etapa națională, respectiv internațională,
în cazul în care acesta se desfășoară în România.
(2) Pentru organizarea și desfășurarea Concursului Naţional de Ortografie ,,Implom József”,
în limba maghiară, pentru clasele a IX-a – XII-a., se pot realiza, colaborări, asocieri sau
parteneriate cu societăți științifice/asociații profesionale (Partenerii organizatori ai
concursului sunt Asociația pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania și Catedra de
Limba Maghiară și Lingvistică Generală a Facultății de Litere, Universitatea „Babeș Bolyai”
Cluj Napoca), instituții de învățământ superior, instituțiiculturale, organizații ale minorității
naționale maghiare din țară și din străinătate, cu persoane fizice sau juridice, autorități locale,
ambasade, organizații non-guvernamentale naționale sau internaționale.
Art. 10. La concurs participă elevii claselor a IX-a – XII-a cu predare în limba maghiară care
au fost prezenţi la etapele anterioare, organizate de fiecare judeţ şi s-au calificat la etapa
națională. Evaluarea se realizează pe bază de punctaj şi potrivit criteriilor prezentate în
regulament.
2. Etapele desfăşurării concursului
Art. 11.
(1) Concursul Naţional de Ortografie „Implom József" are următoarele etape:
- etapa pe școală, etapa locală
- etapa județeană
- etapa națională
- etapa internațională
(2) În cazul, în care numărul de elevi participanți este mic, inspectoratele pot decide, să
nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform metodologiei-cadru.
Calificarea la etapa națională a concursului se face de la etapa județeană.
3. Calendarul competiției:
Art. 12.
Concursul Naţional de Ortografie „Implom József" se va desfășura după cum urmează:
− faza pe școală – noiembrie-decembrie 2018
− faza județeană – 19 ianuarie 2019, ora 10
− faza națională – 31 ianuarie – 02 februarie 2019
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− faza internațională – 21-23 februarie 2019, Gyula, Ungaria
4. Selecţia elevilor
Art.13. Calificarea la etapa națională a concursului se face de la etapa județeană pe baza
punctajului realizat.

5. Alocarea locurilor
Art. 14. Punctajul minim de calificare la faza națională este de 130 puncte.
Art. 15.
(a) Având în vedere că sunt 15 judeţe şi municipiul Bucureşti unde se studiază în clasele a aIX-XII-a limba maternă maghiară cu 3-4 ore pe săptămână în școli cu limba de predare
maghiară, Concursul Naţional de Ortografie „Implom József" se organizează pentru acești
elevi.
(b) În cazul în care sunt judeţe care nu participă la etapa naţională a concursului, sau nu
ocupă toate locurile alocate, locurile disponibile se acordă celorlaltor judeţe, având în vedere
punctajul realizat la etapa anterioară.
(c) Locurile alocate pentru etapa națională a competiției sunt stabilite astfel:
Nr. crt.

Județul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Total

Harghita
Mureș
Covasna
Bihor
Satu Mare
Cluj
Arad
Brașov
Sălaj
Alba
Bistrița-Năsăud
Hunedoara
Maramureș
Timiș
București
Sibiu

Nr. participanți la faza
națională
9
8
8
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
72
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Capitolul III
Desfășurarea concursului
1. Înscrierea elevilor
Art. 16. La acest concurs naţional pot participa elevi din clasele a IX-a - XII-a, care
au parcurs toate etapele prevăzute în structura concursului (şcoală, judeţeană). Înscrierile se
pot face până în data de 25 ianuarie 2019, conform Regulamentului concursului. Fişa de
înscriere va conţine obligatoriu următoarele date: judeţul din care provine elevul, denumirea
unităţii de învăţământ în care frecventează elevul, numele şi prenumele elevului, numele şi
prenumele profesorului pregătitor, numele şi prenumele profesorului însoţitor, date statistice
legate de organizarea concursului (cazare, masă, număr de persoane, informații privind
transportul, sosirea și plecarea concurenților, însoțitorilor). Înscrierea la concurs reprezintă
dovada cunoaşterii regulamentului de concurs şi asumarea respectării lui.
2. Cerinţele şi criteriile probelor:
Art. 17. Comisia de organizare a concursului prezintă comisiei centrale, comisiei de evaluare
criteriile de evaluare a performanţei elevilor.
Concurenții sunt evaluați pe baza Regulamentului de ortografie al limbii maghiare.
3. Proba de concurs:
Art.18. Proba de concurs se compune din:
(1) Rezolvarea testului de ortografie.
(2) Scrierea după dictare a unui text.
4. Comisiile concursului
Art. 19. Pentru etapa naţională a acestui concurs, componența comisiilor de organizare şi
evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite conform prevederilor
O.M.E.N. Nr. 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.
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Art. 20. Se stabilesc două comisii: Comisia de organizare a concursului național şi Comisia
centrală a concursului național.
Art. 21. Comisia de organizare a concursului național se structurează la nivelul judeţului
Covasna, prin decizie a inspectorului şcolar general și este transmisă, spre informare, la
MEN-DM.
Art. 22. Această comisie are următoarea componenţă:


Preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului
unde se desfăşoară etapa naţională;



Vicepreşedinţi: inspector şcolar care răspunde de învăţământul primar în limba
maghiară din judeţul Covasna, care organizează concursul, director al unităţii de
învăţământ

organizatoare,

inspectori

şcolari/personalităţi

recunoscute

în

domeniu/cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar;


Secretar: un profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară
competiţia, având competenţe de operare pe calculator;



Membri: inspectori școlari, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în
organizarea concursului şi cadre didactice.

Art.23. Comisia centrală a concursului național se constituie cu cel putin 15 zile înaintea
începerii

etapei

naţionale,

la

propunerea

inspectorului

general/inspectorului

de

specialitate/expertului/consilierului din DM, este avizată de către directorul general al DM şi
este aprobată de secretarul de stat care coordonează direcţia generală respectivă.
Art.24. Această comisie are următoarea componenţă:


Preşedinte: un cadru didactic de prestigiu/o personalitate recunoscută în
domeniu/reprezentant al unor instituţii culturale, artistice;



Preşedinte

executiv:

inspectorul

general/inspectorul

de

specialitate/expertul/consilierul din MEN-DM sau un inspector școlar ori un cadru
didactic de specialitate, având rezultate deosebite în activitate;


Vicepresedinţi: inspectori şcolari/personalităţi recunoscute în domeniu/cadre
didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar;



Secretari: inspectori şcolari/cadre didactice din învăţământul preuniversitar, având
competenţe de operare pe calculator;
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Membri : inspectori şcolari, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Art. 25. Comisia de organizare a concursului național are următoarele atribuţii:


Realizarea bazei de date cu participanţii la concursul naţional;



Asigurarea condiţiilor optime privind cazarea şi servirea mesei;



Asigurarea logisticii necesare desfăşurării în condiţii optime a concursului naţional;

Art.26. Comisia centrală a concursului naţional are următoarele atribuţii:
(1) Președintele Comisiei centrale a concursului naţional are următoarele atribuţii:


răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probei de concurs;



coordonează întreaga activitate de evaluare a elevilor participanţi;



propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalţi membrii ai
comisiei, numele elevilor desemnate pentru acordarea premiilor speciale;



avizează, pentru afişare, rezultatele finale obţinute de participanţi şi listele cu premii
şi menţiuni;



semnează diplomele pentru premiere, precum şi toate documentele de analiză şi
datele statistice.
(2) Președintele executiv al Comisiei centrale a concursului naţional are următoarele
atribuţii:



stabileşte dacă acest concurs va fi prezent în graficul anual al competiţiilor şcolare pe
baza unui microproiect;



elaborează regulamente specifice, pentru competiție, cu respectarea cadrului general
din prezenta metodologie-cadru, în urma consultării inspectorilor şcolari;



înaintează regulamentele specifice pentru competitie, spre avizare, vicepreședintelui
Comisiei naționale pentru coordonarea competiţiilor şcolare, director DM, şi spre
secretarului de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale ;



stabileşte structura probelor competiţiei, precizată în regulamentul specific;



verifică lista finală a elevilor participanţi;



colaborează cu inspectoratele şcolare, în vederea asigurării cadrului organizatoric al
desfăşurării etapei naţionale a competiţiei;



monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului școlar pe toată durata sa;



gestionează documentele statistice şi de evidenţă destinate MEN ;
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preia, sub semnătură, diplomele semnate de conducerea MEN, care vor fi înmânate
câştigătorilor

competiţiei,

şi

returnează,

cu

proces-verbal,

diplomele

anulate/neutilizate;


transmite spre publicare, pe site-ul MEN, listele premianţilor, în termen de cel mult
20 de zile de la finalizarea etapei naţionale a competiţiei.
(3) Vicepreședinţii Comisiei centrale a concursului naţional au următoarele atribuţii:



preiau şi predau, personal, secretarului comisiei documentele elaborate
(4) Secretarii Comisiei centrale a concursului naţional au următoarele atribuții:



participă la realizarea documentelor finale privind evidenţa și corectitudinea
desfăşurării competiţiei;



răspund de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni;



asigură introducerea în calculator a rezultatelor competiţiei şcolare;



predau, împreună cu preşedintele, prin proces-verbal documentele aferente, spre
păstrare în arhiva şcolii, unui reprezentant din conducerea şcolii în care se desfăşoară
concursul.
(5) Membrii Comisiei centrale a concursului naţional au următoarele atribuţii:



evaluează performanța elevilor;



completează borderourile de evaluare.
Capitolul IV
Rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale

Art. 27.
(1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestații.
(2) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.
(3) Contestațiile se rezolvă pe baza Regulamentului de ortografie a limbii maghiare.

Capitolul V
Premierea
Art. 28. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute.
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Art. 29. La etapa județeană/a municipiului București modul de acordare a premiilor este
stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului.
Art. 30.
(1) Certificarea premiilor și mențiunilor acordate de MEN se face prin diplomă
înregistrată.
(2) La etapa națională, participarea elevilor este individuală. MEN acordă, pentru
fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un
număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la
numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei
valorice. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în
concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași
premiu pentru punctaje egale.
Art. 31.
(1) Pe lângă premiile acordate de MEN, la etapa națională a Concursului Naţional de
Ortografie „Implom József" pot fi acordate și premii speciale, de către societăți științifice,
organizații ale minorităților naționale din România sau străinătate, asociații profesionale,
universități, autorități locale sau sponsori.
(2) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a
Concursului Naţional de Ortografie „Implom József" și vor fi comunicate participanților la
deschiderea Concursului Naţional de Ortografie „Implom József".

Capitolul VI
Raportarea rezultatelor finale către M.E.N.

Art. 32.
(1) În vederea raportării rezultatelor finale către MEN vor fi transmise următoarele
documente:
-

lista participanţilor

-

rezultatele finale în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute
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-

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
transmise 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 VII
Dispoziții finale
Art. 33. Elevii premianți ai etapei naționale participă la faza internațională la Gyula,
Ungaria, în perioada 21-23 februarie 2019.
Art. 34.
(1) Regulamentul specific al Concursului Naţional de Ortografie „Implom József". este avizat de
DM, aprobat de secretarul de stat care coordonează direcția învățământul în limbile
minorităților și este postat pe site-ul specializat MEN.
(2) Regulamentul specific al Concursul Naţional de Ortografie „Implom József" poate fi
modificat,

anual,

la

propunerile

justificate

ale

inspectorului

/inspectorului

de

specialitate/expert/ consilier din MEN, în funcție de modificările apărute în dinamica fiecărei
competiții și de recomandările/sugestiile prezentate în rapoartele membrilor Comisiei
naționale pentru coordonarea competițiilor școlare, la sfârșitul fiecărui an școlar.
Art. 35.
(1) Inspectoratul școlar din fiecare județ va organiza, înaintea etapei naționale a Concursul
Naţional de Ortografie „Implom József" o ședință la care, alături de profesorii însoțitori, vor

participa elevii înscriși în competiție și părinții/tutorii legali instituiți ai elevilor minori. În
această ședință, participanților li se aduc la cunoștință prevederile Metodologiei – cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, ale Regulamentului specific al Concursului
Naţional de Ortografie „Implom József", precum şi următoarele reguli:

a) Deplasarea se va face cu unul sau mai mulți profesori însoțitori, conform normativelor în
vigoare. În cazul în care părinții/ tutorii legali instituiți ai elevului minor asigură, pe cont
propriu, deplasarea și prezența elevului la competiție, aceștia vor da o declarație scrisă în care
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specifică faptul că își asumă răspunderea deplasării propriului copil în localitatea în care se
desfășoară competiția școlară, fără niciun fel de implicații ale organizatorilor;
b) este obligatorie respectarea programului competiției, a regulamentului de ordine interioară
stabilit de organizatori la locurile de cazare și respectiv de concurs, precum și a regulilor de
comportament civilizat;
c) orice abatere va fi sancționată conform Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar;
d) contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasării și prezenței la
competiție va fi suportată de cei care au produs paguba.
e) în cazul abaterilor grave, Comisia centrală a competiției naționale va lua măsura trimiterii
elevului acasă, iar părinții acestuia vor fi chemați pentru a-l însoți. În cazul în care părinții nu
pot asigura însoțirea elevului, acesta va fi însoțit de către un profesor, cheltuielile fiind
suportate de către părinții elevului.
(2) La finalul ședinței, elevul și un părinte/tutore legal instituit al elevului minor, în cazul
elevului minor, vor semna o declarație prin care să confirme că li s-au adus la cunoștință
normele de conduită și consecințele nerespectării acestora pentru perioada desfășurării
competiției.
Art. 36. La locul de organizare și desfășurare a etapei naționale a Concursului Naţional de
Ortografie „Implom József", participanții vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de

elev vizat pe anul școlar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum și avizul
epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție.
Art. 37. Profesorii implicați în organizarea și desfășurarea competiției care manifestă o
atitudine necorespunzătoare în relația cu elevii/colegii sau care, prin diferite acțiuni,
favorizează vicierea corectitudinii evaluării vor fi excluși pe termen nelimitat de la
participarea la toate competițiile școlare.
Art. 38. Decizia eliminării din competiție aparține președintelui comisiei de la etapa
respectivă și se va lua după analizarea cazului în cadrul comisiei, în baza unui raport semnat
de persoanele care au constatat fapta.
Art. 39. Etapa națională a Concursul Naţional de Ortografie „Implom József" este finanțată din
bugetul MEN.
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Art. 40. Materialele consumabile, incluse în logistica pentru etapa națională a Concursul
Naţional de Ortografie „Implom József., necesare pentru probele scrise, documentele de evaluare

și evidență, se asigură de către inspectoratul școlar al județului organizator, din fondurile
alocate de MEN pentru această activitate.

AVIZAT,
Director,
Szepesi Alexandru

Consilier,
Fodor Alexandru - Iosif
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