Nr.50/30.01.2018
Aprobat,
Secretar de Stat,
Kovács Irina Elisabeta

Regulament specific
privind organizarea şi desfăşurarea
Concursului Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor"
în limba maghiară, pentru clasele IV-XII

Capitolul I
Cadrul general
Art.1. Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare a Concursului
Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor" şi are la bază Metodologia-cadru
de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M. Nr. 3035/10.01.2012.
Art.2. Concursul Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor" în limba
maghiară, numit în continuare concurs, este o competiție de excelență care urmărește dezvoltarea
cunoştinţelor literare, stimularea dezvoltării competențelor și a inteligenței lingvistice a elevilor.
Art.3. Concursul Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor" se
fundamentează pe disciplina limba şi literatura maghiară.
Acest concurs naţional este o competiţie de excelenţă având următoarele obiective:






Dezvoltarea competenţelor lingvistice
Folosirea în mod adecvat al limbii în diferite situaţii de comunicare
Însuşirea funcţională a regulilor de ortografie ale limbii maghiare
Cultivarea limbii materne
Conştientizarea importanţei exprimării corecte în limba maghiară

Art.4. La Concursul Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor" se pot înscrie
concurenți din clasele IV-XII, care studiază limba maternă maghiară.
La concurs participă echipe formate din câte trei elevi din învăţământul primar (clasa a IV-a),
gimnazial respectiv liceal.
Art.5. Concursul se structurează pe etape: etapa pe școală/etapa locală, etapa județeană, etapa
națională.
5.1. La etapa pe şcoală/locală sunt încurajaţi să participe toţi elevii din clasă. Selecţia se face pe
baza unei lucrări pe tematică dată . Se organizează în perioada ianuarie, februarie a anului școlar în
curs.
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În fiecare unitate de învăţământ se desemnează un comitet de organizare a concursului.
5.2. Etapa judeţeană: este organizată de inspectorii școlari, responsabilii cercurilor metodice şi de
profesori de limba şi literatura maghiară. Numărul participanţilor la această etapă este decis de
județele organizatoare pe baza unui regulament interior specific, care se aduce la cunoştinţa
şcolilor participante la etapa anterioară. Selecţia se face pe baza unei lucrări din tematica data.
Această etapă se organizează în luna martie a anului școlar în curs.
5.3. Calificarea la etapa națională a concursului se face de la etapa județeană. Înregistrarea
echipajelor participante (elevilor participanți) la faza naţională se face la şcoala organizatoare a
concursului.
5.4. În cazul, în care numărul de elevi participanți este mic, inspectoratele școlare 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.
5.5. Pentru etapele anterioare etapei naţionale, responsabilitatea organizării și stabilirii datelor
exacte în intervalul anunțat revine inspectorului școlar responsabil de organizarea concursului din
judet. Pentru competiția elevilor de clasa a IV-a, fazele premergătoare celei naționale vor fi
organizate de revista pentru elevi “Napsugár”.
Art.6. Alocarea locurilor pentru etapa națională a concursului se face în felul următor:
Selecția pentru Concursul Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor"
se organizează în 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, unde există învăţământ în limba maghiară la
clasele IV-XII. Din fiecare județ va participa câte o echipă formată din 3 membri la fiecare din
cele trei grupe de vârstă (câte 48 persoane la fiecare grupă de vârstă), în total: 144 de elevi.
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 în funcție de punctajul
realizat la etapa anterioară.
Art.7. Probele de concurs se susțin după cum urmează:
- la faza pe școală/locală, respectiv județeană, selecţia va fi efectuată pe baza unei lucrări
scrise de echipe pe baza tematicii date.
- la faza naţională probele de concurs se compun din exerciții lingvistice rezolvate în echipă,
dramatizare, interpretare de texte literare, exerciții de gramatică, ortografie, ortoepie, jocuri
lingvistice.
Art.8. Pentru etapa naţională a acestui concurs, componența comisiilor de organizare şi evaluare și
atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul
III, secțiunea I, articolele 22-27.
8.1. Se stabilesc două comisii: Comisia de organizare a concursului național şi Comisia centrală a
concursului național.
8.2. Comisia de organizare a concursului național se structurează prin decizie a inspectorului
şcolar general și este transmisă, spre informare, la M.E.N. - D.M.
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 care organizează concursul/director al unităţii de învăţământ organizatoare
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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.

8.3. Comisia centrală a concursului național se constituie cu cel putin 15 zile înaintea începerii
etapei naţionale, la propunerea inspectorului general/inspectorului școlar /expertului/consilierului
din M.E.N., D.M., este avizată de către directorul D.M. şi este aprobată de secretarul de stat care
coordonează direcţia respectivă.
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/inspector școlar/expertul/consilierul din M.E.N.D.M. 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;
 Membri : inspectori şcolari, cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Art.9. Contestațiile se depun conform metodologiei-cadru.
Art.10. Acordarea premiilor şi menţiunilor:
a) Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate de comisia de
evaluare.
b) Certificarea premiilor şi menţiunilor acordate de MEN se face prin diplome.
c) Se pot acorda premii, menţiuni din partea unor fundaţii, asociaţii, universităţi, autorităţi
locale, sponsori.
Capitolul III
Raportarea rezultatelor finale către M.E.N.
Art.11. (1) Vor fi consemnate pe clase:
• lista participanţilor
• 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 pentru fiecare clasă, 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. (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 salvate în format PDF.
(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi salvate în format EXCEL și PDF.
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Capitolul IV
Dispoziţii finale
Art.12. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a Concursului
Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi Csoma Sándor", vor fi făcute publice numai de
către preşedinţii/preşedinţii executivi/vicepreşedinţii comisiilor care organizează etapa respectivă.
Art.13. (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 Național de Limbă și Cultură Maghiară
„Kőrösi Csoma Sándor", 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.14. (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.15. (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 Național de Limbă și Cultură Maghiară „Kőrösi
Csoma Sándor", profesorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea etapelor concursului care vor
încălca deontologia profesională vor fi sancţionaţi conform precizărilor Art. 67 din Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.16. Drepturile elevilor participanţi la această competiţie şcolară, ale personalului didactic care
însoţeşte elevii şi ale personalului care face parte din comisiile de organizare şi evaluare sau din
comisiile centrale ale competiţiilor naţionale, privind cheltuielile de deplasare, cazare, diurnă, alte
cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, se stabilesc în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Art.17. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau
modificarea legislației în acest sens.
Avizat,
Director,
Alexandru Szepesi

Consilier,
Kovács Zoltán Zsolt
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