DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

Nr.76/11.02.2019.
Aprob,
Secretar de Stat
Kovács Irina Elisabeta
Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare
a Concursului Transfrontalier „Cutreierând în Europa”
(„Barangolás EUrópában”),
în limba maghiară, pentru clasele a III-a – IV-a
Capitolul I
Cadrul general
Art.1. Concursul Transfrontalier „Cutreierând în Europa” („Barangolás EUrópában”), în limba
maghiară, pentru clasele a III-a – IV-a, numit în continuare concurs, este un concurs interdisciplinar
și de cultură generală.
Art.2. Acest concurs are ca obiectiv crearea unui cadru structurat prin care elevii vor fi antrenaţi săși însuşească cunoştinţele individual şi în echipă, să găsească soluţii originale, să interpreteze şi să
aplice cele învăţate în mod creativ, să-și valorifice propriile aptitudini şi interese, îmbogăţind
cunoştinţele privind „unitatea în diversitate”, din cadrul Uniunii Europene.
Art.3. Concursul se bazează pe cerinţele Curriculumului pentru învăţământul primar, completând
cu acele cunoştinţe, competenţe şi aptitudini, care sunt importante în dezvoltarea personalităţii
elevilor şi care corespund preocupărilor, intereselor şi particularităților

specifice vârstei lor,

focusând totodată și pe educația pentru o societate democratică. Se urmărește dezvoltarea modului
de a relaţiona, precum și învățarea conceptului de recunoaştere a valorilor şi de acceptare a
diversității.
Art.4. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a concursului și
este elaborat conform prevederilor OMEN nr. 4203/2018, respectiv prevederile OMEN
nr.3015/08.01.2019 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,
numită în continuare Metodologia - cadru.
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Art.5.
(1) Probele concursului implică atât valorificarea cunoştinţelor, competenţelor, aptitudinilor
dobândite, cât şi a creativităţii şi a abilităţii practice.
(2) Arii curriculare din care se elaborează tematica concursului:
A. Limbă şi comunicare
B. Om şi societate
C. Arte
Art.6. La acest concurs participarea este opţională şi colectivă (în echipă). Concursul este dedicat
elevilor din clasa a III-a şi/sau a IV-a din învăţământul primar cu predare în limba maghiară, în
echipe de câte trei persoane. Evaluarea se face pe bază de punctaj.

Capitolul II
Organizarea concursului
Art.7. Concursul se structurează pe etape:
Etapa 1: selecţia şi înscrierea candidaţilor – luna ianuarie
Etapa 2. prin corespondenţă (probă scrisă) – luna februarie
Etapa 3: Etapa judeţeană prin corespondenţă (probă scrisă şi practică) – luna martie
Etapa naţională prin probe scrise şi practice la centrul de concurs naţional Oradea, Liceul Teologic
Romano Catolic „Szent László” – luna mai
Art.8. La început de an şcolar organizatorii etapei naţionale a concursului, prin coordonatorul
concursului, trimit în țară inspectorilor școlari/metodiştilor de specialitate (învăţământ ciclul primar
în limba maghiară) programul concursului pentru anul şcolar în curs, metodologia de desfăşurare şi
invitaţia de a lua parte la toate etapele concursului.
Art.9. Perioadele generale de desfăşurare a etapelor se comunică inspectoratelor şcolare la
începutul anului şcolar şi sunt menţionate în notificările elaborate anual de către
inspectorul/consilierul de specialitate din M.E.N.
Art.10. Perioada desfăşurării etapelor prin corespondenţă şi perioada desfăşurării etapei naţionale
sunt menţionate anual în Calendarul concursurilor naţionale şcolare.
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Art.11. Etapa naţională cuprinde un program variat de 2-3 zile: deschidere festivă, jocuri de
prezentare şi de cunoaştere reciprocă; probele de concurs, premierea în cadrul unui program artistic;
vizite/excursii (cunoaşterea localităţii şi împrejurimilor).
Art.12. Selecţia elevilor:
(1) Pentru etapele prin corespondenţă - criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia de organizare
şi evaluare pentru etapa judeţeană.
(2) De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică câte o echipă din fiecare judeţ unde
există învăţământ în limba minorităţii maghiare (17 judeţe şi municipiul Bucureşti). Calificaţii la
etapa naţională sunt primii clasaţi de la etapa judeţeană. Comisia de organizare poate decide ca
numărul de echipe participante la faza națională să fie suplimentat în funcție de numărul
participanților de la etapa județeană. Judeţul organizator primește un loc în plus faţă de celelalte
judeţe participante. Numărul maxim al elevilor care pot participa la etapa naţională este de 63 de
elevi.
Art.13. Cerinţele şi criteriile probelor
(1) Comisia de elaborare a subiectelor va preda Comisiei de evaluare subiectele, rezolvările
probelor şi grila de punctaj pentru o evaluare obiectivă. Se punctează rezolvarea corectă a
subiectelor, dar și originalitatea respectiv creativitatea în găsirea diverselor soluţii în rezolvarea
problemelor.
(2) Probele etapelor:
-

la etapa a II –a prin corespondenţă – se susține doar proba scrisă;

-

la etapa a III-a probele se compun din proba scrisă şi proba practică. La proba scrisă
elevii au de rezolvat teste, rebusuri, de redactat compuneri, etc. La proba practică elevii
au ca sarcină de lucru realizarea panourilor, afişelor etc. Evaluarea se face pe bază de
punctaj;

-

la faza naţională probele se susțin oral (prezentare, întrebări-fulger, compunere de text),
în scris (test, rebus) și practic (activități manuale și motrice). Evaluarea se face pe bază
de punctaj. Materialul concursului şi baremul de corectare este afișat public în ziua de
concurs, prin modul de organizare „deschis” a concursului. Însoțitorii și toți cei doritori
pot asista la probele de concurs susținute de elevi.

Art.14. Organizarea comisiilor
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(1) Pentru etapa naţională a acestui concurs, componenţa comisiilor de organizare şi
evaluare şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologieicadru.
(2) Se numesc două comisii:
- Comisia de organizare a compeţiei naţionale;
- Comisia centrală a competiţiei naţionale.
În cadrul Comisiei centrale a competiţiei naţionale se vor constitui subcomisii cu atribuţii specifice
desfăşurării competiţiei.
1. Comisia de organizare a competiţiei naţionale are următoarea componenţă:
a) preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului unde se
desfăşoară etapa naţională;
b) preşedinte executiv: iniţiatorul şi coordonatorul concursului;
c) vicepreşedinte: inspectorul şcolar/profesorul metodist din judeţul organizator;
d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se
desfăşoară competiţia, având competenţe de operare pe calculator;
e) membri: inspectori școlari, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea
competiţiei şi cadre didactice.
2. Comisia centrală a competiţiei naţionale se constituie cu cel putin 15 zile înaintea începerii
etapei naţionale a competiţiei, la propunerea responsabilului M.E.N., este avizată de către directorul
D.M. şi este aprobată de secretarul de stat care coordonează direcţia respectivă.
Comisia centrală a competiţiei naţionale are următoarea componenţă:
a) preşedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în domeniu/un
cercetător din instituții culturale, artistice, ştiintifice, sportive;
b) preşedinte executiv: reprezentant M.E.N., din cadrul Direcția Minorități, un inspector sau un
cadru didactic de specialitate, având rezultate deosebite în activitate;
c) vicepreşedinţi: cadre didactice universitare, inspectori școlari sau cadre didactice de specialitate
din învăţământul preuniversitar;
d) secretari: informaticieni, inspectori şcolari sau profesori din învăţământul preuniversitar, având
competenţe de operare pe calculator;
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e) membri: inspectori şcolari de specialitate, cadre didactice, specialişti în domeniu, a căror
competenţă profesională şi ţinută morală sunt recunoscute, precum şi studenţi, foşti elevi cu
rezultate recunoscute la competiţiile internaţionale în domeniu.
Art.15. Rezolvarea contestaţiilor
Contestațiile se admit doar la probele scrise. Ele se pot depune la comisia centrală de
evaluare în cel mult o oră de la momentul afişării rezultatelor. Lucrările contestate vor fi evaluate de
către membri comisiei de rezolvare a contestaţiilor. Rezultatele contestaţiei se vor afişa în cel mult o
oră după depunerea contestaţiei.
Art.16. Acordarea premiilor şi menţiunilor
(1) La toate etapele, ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
(2) La etapa naţională a competiţiei din partea M.E.N. se acordă maximum 3 premii, de
regulă un premiu I, un premiu II si un premiu III, şi un număr de menţiuni reprezentând 15% din
numărul echipajelor participante, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr
fracţionar, cu respectarea ierarhiei valorice. Fac excepţie situaţiile în care 2 sau mai multe echipaje
participante obţin acelaşi punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia
poate decide acordarea aceleiași premiu pentru punctaje egale, cu condiţia respectării numărului
maxim de 3 premii.
(3) Pe lângă premiile acordate de M.E.N., la etapa naţională pot fi acordate şi premii
speciale, de către societăţi ştiintifice, asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale sau
sponsori.
(4) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a competiţiei
naţionale şi vor fi comunicate participanţilor la deschiderea competiţiei.
(5) Elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea
inspectoratului şcolar organizator.

Capitolul III
Raportarea rezultatelor finale către M.E.N.
Art.17.
(1) Vor fi consemnate:
• lista participanţilor;
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• rezultatele finale în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
• lista cu premiile și mențiunile acordate de M.E.N. cu semnătura elevilor beneficiari.
(2) Documentele mai sus-menționate și fişele raport vor fi trimise la M.E.N.
(3) Tabelele cu datele solicitate la alin (1) (în original) vor fi transmise prin delegatul M.E.N.
(inclusiv în format electronic, pe un CD). La aceste documente se adaugă şi diplomele M.E.N.
neutilizate sau anulate.
(4) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi redactate în PDF.
(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL și format PDF.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
Art.18. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a Concursului
Transfrontalier „Cutreierând în Europa” („Barangolás EUrópában”), în limba maghiară, vor fi
făcute publice numai de către preşedinţii/preşedinţii executivi/vicepreşedinţii comisiilor care
organizează etapa respectivă.
Art.19.
(1) Elevii participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi, de regulă, de câte un profesor pentru un grup
de 1 - 10 elevi.
(2) Profesorul delegat pentru a însoţi elevii participanţi la etapa naţională răspunde de
supravegherea elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a concursului şi în
timpul desfăşurării acesteia şi va îndeplini atribuţiile ce îi revin.
(3) Elevii participanţi la fiecare etapă al Concursului Transfrontalier „Cutreierând în Europa”
(„Barangolás EUrópában”), în limba maghiară, se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul
de elev cu fotografie, ştampilat pentru anul şcolar în curs, şi/sau cartea de identitate, ca document
necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea calităţii de elev şi identităţii concurenţilor.
(4) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului vor avea asupra lor şi avizul epidemiologic
eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei.
Art.20.
(1) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare.
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(2) Profesorii însoțitori, precum și profesorii pregătitori ai elevilor de la etapa națională vor primi o
adeverință de participare, eliberată de inspectoratul școlar județean gazdă.
Art.21. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau modificarea
legislației în acest sens.
Consilier Cabinet Secretar de Stat,
Fodor Alexandru - Iosif
Director,
Szepesi Alexandru
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