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Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea  

Concursului național de cântece și poezii în limba turcă 

 GÜZEL DILIM - FRUMOASA MEA LIMBĂ TURCĂ 

 

 

 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

 

Art.1. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi de desfășurare a Concursului 

național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea limbă turcă și este 

elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/ 2012, cu modificările și completările 

ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/ 2018, OMEN nr. 3015/2019 și OME nr. 3123/ 2022, 

numită în continuare Metodologie-cadru şi care constituie cadrul juridic general valabil pentru 

organizarea concursului.  

Art.2. Concursul național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea 

limbă turcă este o competiție de excelență adresată elevilor din clasele CP-XII și reprezintă o 

manifestare literară şi muzicală ce își propune promovarea artei interpretative individuale, 

stimulând elevii care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul lingvistic și cultural-artistic. 

Art.3. Concursul se adresează elevilor din învățământul de stat și particular, care studiază limba 

turcă maternă. La acest concurs participarea este opţională, individuală sau în grup (la secţiunea 

de cântece). 

 

Capitolul II 

Organizarea Concursului național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa 

mea limbă turcă   

 

Art.4. (1) Elevii pot participa la cele două secţiuni, organizate pe categoriile de vârstă: 

- Recitare poezie pentru elevii din clasele CP-XII pe 3 grupe de vârstă: 

- Pentru clasele CP-IV 

- Pentru clasele V-VIII 

- Pentru clasele IX-XII 

- Interpretare cântece pentru elevii din clasele CP-XII în două categorii:  

- Individual 

                                                            -    Grup 
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(2) Etapele de desfășurare a Concursului național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim 

- Frumoasa mea limbă turcă sunt: etapa pe școală, etapa locală, etapa județeană, etapa naţională. 

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

al municipiului București pot decide să nu organizeze etapa pe școală și/sau locală, organizând direct 

etapa județeană. 

Art.5. (1) Concursul național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea 

limbă turcă este organizat de M.E., prin inspectoratele școlare județene/ al municipiului București, 

prin unitățile școlare subordonate, în parteneriat cu instituții de învățământ superior din țară şi 

organizaţii ale minorităților etnice. 

 (2) Responsabilitatea organizării şi desfășurării Concursului național de cântece și poezii în 

limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea limbă turcă  revine, în funcție de etapă, unităților de 

învățământ preuniversitar, inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București, Direcției 

Minorități din cadrul M.E. și inspectoratului școlar județean gazdă. 

(3) În condițiile legii, colaborările, asocierile sau parteneriatele pot include şi activități de 

sponsorizare. 

(4) Comisiile de organizare și evaluare, comisia centrală și comisia de organizare a fazei naționale a 

Concursului național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea limbă 

turcă se constituie și au atribuțiile stabilite conform Metodologiei-cadru. 

Art.6. (1) Pentru etapa naţională a concursului, fiecare judeţ/municipiul Bucureşti va beneficia de 

un număr de locuri proporțional cu numărul elevilor din județ/municipiul București, care studiază 

limba turcă maternă. 

(2) Comisiile de organizare și evaluare pe şcoală/locale/sector sau judeţene/a municipiului Bucureşti 

vor transmite comisiei de la etapa imediat superioară baza de date cuprinzând lista elevilor calificați 

pentru următoarea etapă a competiției.  

(3) Organizarea și desfăşurarea Concursului național de cântece și poezii în limba turcă Güzel 

Dilim - Frumoasa mea limbă turcă, în anul şcolar 2021-2022, se realizează fizic. În situația în care 

evoluția pandemiei de SARS-CoV-2 nu permite organizarea concursului în format fizic, organizarea 

și desfășurarea concursului se va realiza on-line/digital, în conformitate cu prevederile punctului 29 

al OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea Anexei nr.1a Ordinului ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 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. 

(4) În  anul şcolar 2021-2022, deplasarea şi participarea în format fizic la faza naţională a 

Concursului național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea limbă 

turcă a reprezentanţilor unui judeţ/ municipiul Bucureşti, elev/ elevi  şi profesor însoţitor, se vor 

face numai prin respectarea tuturor normelor/ regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, 

referitoare la măsurile de prevenire şi combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. În acest sens, 

toţi reprezentanţii unui judeţ/ municipiul Bucureşti vor semna o declaraţie prin care îşi vor exprima 

acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/ regulilor, 

în vigoare din România. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de părinţii elevului/ 

reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei va ramane la dosarul concursului de la 

inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul însoţitor secretarului Comisiei 

centrale a cocursului naţional. 
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Capitolul III 

Evaluarea şi probele de concurs 

 

Art.7. Probele susținute de concurenți în cadrul Concursului sunt probe individuale, obligatorii 

și se desfășoară pe patru nivele: clasele CP-IV, clasele V-VIII, cl IX−X și clasele CP−XII (pentru 

secţiunea de interpretare cântece): 

 Probă obligatorie − recitarea unei poezii date, susținută la toate etapele concursului; 

 Probă la liberă alegere și recitarea unei poezii (sau fragment de poezie) moderne sau 

postmoderne, din tematica concursului.  

Art.8. Pregătirea elevilor pentru concurs vizează competențele de comunicare și de producere a 

mesajului oral.  

Art.9. Timpul de lucru: 

 Pentru proba obligatorie − maximum 10 minute; 

 Pentru proba la liberă alegere − maximum 10 minute 

Art.10. Programul desfășurării etapei naționale a concursului va fi conceput de către Comisia de 

organizare a concursului și avizat de inspectorul de specialitate/consilier/expert din M.E.−D.M. 

Art.11. (1) Evaluarea interpretărilor este realizată de câte un profesor universitar, un actor și câte 

doi profesori din învățământul preuniversitar, care nu au elevi calificați la secțiunea respectivă, 

nominalizați în comisii pentru fiecare secțiune.  

(2) După finalizarea Concursului, comisia centrală va afișa rezultatele evaluării, în ordine 

alfabetică. 

 

 

Capitolul IV 

Premierea 

 

Art.12. (1) La toate etapele concursului, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în 

ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. 

(2)  La etapele locală și județeană, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor 

etape ale concursului. 

Art.13. (1) Certificarea premiilor și mențiunilor acordate de M.E. se face prin diplomă înregistrată. 

 (2) La etapa naţională a Concursului național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - 

Frumoasa mea limbă turcă, Ministerul Educației acordă, 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 și a condiției de punctaj stabilită prin regulamentul specific. 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. 

(3) Pe lângă premiile acordate de M.E., la etapa națională a concursului 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.  

(4) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a concursului 

național și vor fi comunicate participanților la deschiderea competiției. 
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Capitolul V 

Dispoziții finale 

 

Art.14. Toate informaţiile privitoare la organizarea şi desfăşurarea Concursului național de 

cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea limbă turcă vor fi făcute publice 

numai de către preşedintele executiv al Comisiei centrale. 

Art.15. Nerespectarea acestui regulament atrage după sine anularea participării la Concursului 

național de cântece și poezii în limba turcă Güzel Dilim - Frumoasa mea limbă turcă. 
Art.16. Inspectoratul școlar din fiecare județ/ISMB va organiza înaintea etapei naționale o ședință 

la care, alături de profesorii însoțitori, vor participa și elevii înscriși în competiție împreună cu 

părinții/tutorii legali. Participanților li se vor aduce la cunoștință prevederile Metodologiei- cadru, 

ale Regulamentului specific, precum și normele de conduită și consecințele nerespectării acestora. 

Art.17. Prezentul regulament intră în vigoare în anul şcolar 2020-2022 şi poate fi completat/revizuit 

şi cu alte aspecte organizatorice specifice în anii şcolari următori. Regulamentul rămâne în vigoare 

până la o nouă reglementare. 

 

                          

                                                                   

         Director,                                                  Consilier,    

Alexandru   SZEPESI                                                          Elvira CODREA 
 


