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Secretar de Stat
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Regulament specific de organizare şi desfăşurare
al Concursului Național Transdisciplinar „Bölcs diákok”,
în limba maghiară, pentru clasele a IX-a – XIII- a
Capitolul I
Cadrul general
Art. 1. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare al Concursului
Național Transdisciplinar „Bölcs diákok” în limba maghiară, pentru clasele a IX-a – XIII-a și este

elaborat conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare,
Anexa 1 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările
și completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019, numită în continuare,
Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

Art. 2. Concursul Național Transdisciplinar „Bölcs diákok” în limba maghiară, pentru clasele a
IX-a – XIII-a, numit în continuare concurs BÖD, este o competiție de excelenţă şi are ca obiectiv
general creșterea nivelului de educație generală în rândul elevilor. Promovează competitivitatea
şi valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs, şi are ca scop punerea în relaţie
a disciplinelor şcolare, cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională, facilitatea rezultatului
procesului prin care elevul interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experienţa
de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja le-a însuşit, stabilirea de relaţii de convergenţă între
cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile, valorile ce aparţin unor discipline şcolare
distincte,

precum și organizarea procesului educaţional astfel încât să traverseze barierele

obiectelor de studiu, predarea şi învăţarea fiind văzute din perspectivă holistică, reflectând lumea
reală care este interactivă.
Art. 3. Concursul se desfășoară pe un singur nivel și este organizat pentru elevii din clasele a IXa – XIII-a, care studiază în clase cu limba de predare maghiară. La această competiţie pot
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participa elevi de la toate formele de învăţământ înscrişi în echipe în anul de desfăşurare al
concursului.
Capitolul II
Organizarea concursului
1. Disciplina de concurs
Art. 4.
(1) Concursul este organizat de Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) – Direcția Minorități
(D.M.), prin inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ subordonate, în parteneriat cu Liceul
Teologic Reformat Cluj-Napoca, județul Cluj.
(2) La începutul anului şcolar organizatorii naţionali ai concursului, și Liceul Teologic Reformat
Cluj-Napoca, prin iniţiatorul şi coordonatorul concursului, trimit instituțiilor de învățământ
programul concursului pentru anul şcolar în curs, metodologia de desfăşurare şi afișul competiției.
(3) Data desfăşurării etapei naționale şi locul/perioada desfăşurării etapei naţionale sunt
menţionate anual, în cadrul notificărilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului.
2. Etapele desfășuririi concursului
Art. 5.
(1) La acest concurs participarea este opţională şi se realizează în echipe formate din maximum 4
elevi însoțiți de un cadru didactic. Calificarea la etapa națională a concursului se face de la etapa
județeană. Participarea elevului la faza naţională este condiţionată nu numai de punctajul obţinut,
ci şi de participarea la toate etapele anterioare.
(2) Etapele desfăşurării concursului sunt:
Etapa 1: prin corespondenţă – luna noiembrie-decembrie a anului școlar în curs
Etapa 2: prin corespondenţă – luna ianuarie-februarie a anului școlar în curs
Etapa județeană: prin corespondenţă – luna martie a anului școlar în curs
Etapa națională: prin concurs înregistrat video – luna aprilie-mai a anului școlar în curs
(3) Etapele 1, 2, și cea județeană se desfăşoară prin corespondenţă. Elevii care se înscriu în
concurs primesc subiectele spre rezolvare care se pot descărca de pe site-ul concursului
www.bod.communitas.ro,

le salvează electronic, după care rezolvările sunt încărcate online.

Fiecare echipaj de elevi,

la înscrierea în concurs generează un cont pe adresa

www.bod.communitas.ro, unde vor încărca rezolvările. Lucrările elevilor sunt confidențiale, doar
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comisia de organizare și evaluare au acces la pagina de administrare a concursului. Baremul de
corectare și punctajul obținut de elevi sunt publice pe același site. Lucrările sunt corectate de către
comisia de evaluare a unității de învățământ organizatoare.
(4) Etapa judeţeană se desfășoară tot prin corespondență online, iar criteriile de selecţie sunt
stabilite de comisiile de organizare şi evaluare. Participarea echipelor de elevi la faza judeţeană
este condiţionată în primul rând de participarea lor la cele două etape prin corespondenţă. După
etapa județeană, punctajele se adună cu etapele 1 respectiv 2, iar totalul punctelor califică echipe
pentru etapa națională. Coordonatorul național ţine evidenţa punctajelor obţinute la etapele prin
corespondenţă ale tuturor participanţilor la concurs.
(5) Etapa naţională Participarea elevilor la faza națională este condiţionată în primul rând de
participarea lor la cele trei etape prin corespondenţă, de punctajul obţinut la aceste etape și de
punctajul etapei județene. Etapa națională va fi înregistrată video în două tururi, fiecare județ având
un număr de locuri stabilit de către comisia de organizare și evaluare a concursului, conform
regulamentului specific.
3. Alocarea locurilor
Art. 12.
(1) Numărul echipelor de elevi care pot participa la concurs se distribuie în funcție de numărul total
de elevi care învață în limba maghiară în județul/județele respective.
(2) Locurile alocate pentru etapa națională a concursului sunt stabilite astfel:
Judeţul
Harghita
Mureș
Covasna
Bihor
Satu Mare
Cluj
Sălaj
Bistrița-Năsăud
Arad
Maramureș
Timis
Brașov
Alba
Hunedoara

Nr. echipelor participanţe la
etapa naţională
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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Sibiu
București

1

Total

10

(3) În cazul în care există judeţe, care nu participă la etapa naţională a concursului, sau nu se ocupă
toate locurile alocate, locurile disponibile se acordă celorlalte judeţe. Realocarea locurilor neocupate se
face numai în cazul în care numărul total al echipelor scade sub 10. Realocarea locurilor se face în
ordinea punctajului obținut la nivel național.

Capitolul III
Desfășurarea concursului

1.

Proba de concurs

Art. 7. Probele susținute de concurenți în cadrul concursului sunt probe în echipe, obligatorii.
Art. 8. Pregătirea elevilor pentru concurs vizează competențele transdisciplinare.
Art. 9.

Perioada de derulare pentru fiecare etapă premergătoare etapei naționale prin

corespondență este de o lună.
Art. 10. Responsabilitatea elaborării subiectelor și a organizării concursului la toate etapele
revine comisiilor de organizare, conform Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a
competiţiilor şcolare. Comisia centrală va verifica subiectele și baremele de evaluare, care vor
asigura o evaluare obiectivă.
Art. 11. Programul desfășurării etapei naționale a concursului va fi conceput de către Comisia
de organizare și

evaluare

a

concursului

și

avizat

de către inspectorul

de

specialitate/consilier/expert din M.E.N.−D.M.
2. Comisiile concursului
Art. 12.
(1) Pentru organizarea etapei naționale a concursului se stabilesc, anual, următoarele
comisii: Comisia de organizare a competiţiei naţionale şi Comisia centrală a competiţiei
naţionale.
(2) În cadrul Comisiei centrale a competiţiei naţionale se pot constitui subcomisii cu
atribuţii specifice desfăşurării competiţiei.
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Art. 13.
(1) Comisia de organizare a competiţiei naţionale se constituie la nivelul judeţului care este
gazda etapei naţionale a concursului, este aprobată prin decizia inspectorului şcolar
general şi transmisă, spre informare, la M.E.N.− D.M.
(2) Comisia de organizare a competiţiei nationale are următoarea componenţă:
preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului

a.

unde se desfăşoara etapa naţională;
b.

vicepreşedinte: inspectorul şcolar /profesorul metodist din judeţul organizator;

c.

secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în

care se desfăşoară competiţia, având competenţe de operare pe calculator;
membri: inspector școlari, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea

d.

competiţiei şi cadre didactice.
(3) Atribuţiile Comisiei de organizare a competiției naționale sunt cele prevăzute de
Metodologia - cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art. 14.
(1) Comisia centrală a competiţiei naţionale se constituie cu cel putin 15 zile înaintea începerii
etapei naţionale a competiţiei, la propunerea inspectorului de specialitate/consilier/expert din
cadrul M.E.N., D.M., este avizată de către directorul D.M. şi este aprobată de Secretarul de
Stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale.
(2) Comisia centrală a competiţiei naţionale are următoarea componenţă:
a. președinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în
domeniu/un cercetător din instituţii culturale, artistice, ştiinţifice, sportive;
b. președinte executiv: reprezentantul M.E.N.- D.M./un inspector școlar/ un cadru didactic de
specialitate, având rezultate deosebite în activitate;
c. vicepreședinţi: cadre didactice universitare, inspectori școlar sau cadre didactice de
specialitate din învăţământul preuniversitar;
d. secretari: informaticieni, inspectori şcolari sau profesori din învăţământul preuniversitar,
având competenţe de operare pe calculator;
e.

membri: inspectori şcolari, cadre didactice, traducători, evaluatori 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.
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(3) Atribuţiile membrilor Comisiei centrale a competiţiei naţionale sunt cele prevăzute de
Metodologia - cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art. 15. – Pentru etapa națională, Comisia Centrală a Concursului se înființează prin decizie
întocmită de către inspectorul de specialitate/consilier/expert din cadrul M.E.N.−D.M., avizată de
directorul D.M. și aprobată de Secretarul de Stat care coordonează această direcție.

Capitolul IV
Evaluarea probelor, rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale
Art. 16.
(1) Evaluarea itemilor este realizată de câte doi profesori, care nu au elevicalificați la clasa
respectivă, nominalizați în comisii pentru fiecare etapă.
(2) Pentru a asigura obiectivitatea evaluării, lucrările vor fi evaluate și notate conform baremului
de evaluare și notare specific.
(3) Se punctează rezolvarea corectă a subiectelor, precum şi originalitatea, creativitatea în găsirea
diverselor soluţii în rezolvarea situațiilor-probleme.
(4) După corectare, comisia centrală va afișa rezultatele inițiale ale evaluării, în ordinea
punctajelor descrescătoare și numele echipelor.
(5) La probele scrise se admit contestaţii. Ele se pot depune în scris de către elevii participanți în
cel mult o oră de la momentul afişării rezultatelor. Lucrările contestate nu se vor vizualiza de
către contestatari, ci se vor securiza din nou şi vor fi reevaluate de către membrii comisiei de
rezolvare a contestaţiilor. Rezultatele reevaluăriilor se vor afişa la cel mult două ore după
depunerea contestaţiilor.

Capitolul V
Premierea
Art. 17. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Art. 18.
(1)

Certificarea premiilor şi menţiunilor acordate de M.E.N. se face prin diplomă
înregistrată.
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(2) Acordarea premiilor la Concurs se face conform precizărilor din Metodologia-cadru de
ganizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare. La etapa naţională la care participarea se realizează
la nivel de echipe/grup, format din minimum 3 elevi, se acordă cel mult 3 premii și un număr de
mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul total de echipe participante la concurs. Fiecare
membru al echipei care obține distincția va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MEN.
Art. 19. 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 sau sponsori. Criteriile de
acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a competiţiei naţionale şi vor fi
comunicate participanţilor la deschiderea fiecărei competiţii.
Capitolul VI
Raportarea rezultatelor finale către M.E.N.
Art. 20.
(1) În vederea raportării rezultatelor finale către MEN vor fi transmise următoarele documente:
• lista participanţilor (a echipelor de elevi)
• 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 , se vor introduce în dosare şi vor fi transmise
la M.E.N.
(3) Toate subiectele şi baremele (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) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi salvate în format PDF.
(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi salvate în format EXCEL și PDF.

Capitolul VII
Dispoziţii finale
Art. 21. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a concursului BÖD,
vor fi făcute publice numai de către preşedinţii/preşedinţii executivi/vicepreşedinţii comisiilor care
organizează etapa respectivă.
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Art. 22.
(1) Elevii participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi, de regulă, de câte un profesor pentru o
echipă de 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 BÖD 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.
Art. 23.
(1) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare.
(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. 24.
(1) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului au obligaţia de a respecta normele de
conduită. În cazul nerespectării acestora vor fi sancționați conform prevederilor Art. 64 din
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare,
(2) Indiferent de rolul în cadrul concursului BÖD, profesorii implicaţi în organizarea şi
desfăşurarea etapelor concursului care vor încălca deontologia profesională vor fi sancţionaţi
conform precizărilor din Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare.
Art. 25.

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

modificarea legislației în vigoare.

AVIZAT,
Director,
Szepesi Alexandru

Consilier,
Fodor Iosif-Alexandru
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