DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

_______________________________________________________________________
Nr.77/11.02.2019
APROB,
Secretar de Stat
KOVÁCS Irina Elisabeta

REGULAMENT SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Național al firmelor de exerciții ʺBunul Gospodarʺ
al Liceelor cu Filieră Tehnologică, profil Servicii
(clasele a XI-a – XII-a – limba maghiară)
Capitolul I
Cadrul general
Art.1. Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al Concursului
Național al firmelor de exerciții „Bunul Gospodarʺ al Liceelor cu Filieră Tehnologică, profil Servicii
(clasele a XI-a – XII-a – limba maghiară).
Art.2. Organizarea etapei naționale a Concursului Național al firmelor de exerciții ʺBunul
Gospodarʺ revine MEN, Direcția Minorități (DM) în colaborare cu Liceului Teologic Romano - Catolic
„Szent László” din Oradea.
Art.3. Potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexă 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. Prezentele precizări fac parte din regulament, iar nerespectarea lor atrage sancționarea
conform legislației în vigoare.
Art.4. Concursul Național al firmelor de exerciții „Bunul Gospodarʺ este o competiție de excelență
care urmărește stimularea elevilor care au interes, aptitudini deosebite și performanțe înalte în domeniul
economic și antreprenorial.

Capitolul II
Clasificarea și etapele concursului
Art.5. La Concursul Național al firmelor de exerciții „Bunul Gospodarʺ numit în continuare
CNFEBG, se pot înscrie echipe formate din elevii claselor a XI-a – XII-a de liceu, Filieră tehnologică,
profil Servicii, care studiază în clase cu limba de predare maghiară sau studiază facultativ limba maghiară.
Competiția se organizează pentru grupe formate din 3-4 elevi din anii de studiu a XI-a – XII-a.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 405 62 18, Fax: +40 21 3104215
www.edu.ro

1

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

Art.6.
(1) CNFEBG, are următoarele etape:
− etapa pe școală/locală;
− etapa județeană;
− etapa națională.
(2) În cazul în care numărul de elevi/unități de învățământ care pot participa este mic,
inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapa pe școală/locală, conform metodologiei cadru. În
acest caz, calificarea se face direct la etapa județeană a CNFEBG.

Capitolul III.
Organizarea concursului
Art.7.
(1) Concursul este organizat de Liceul Teologic Romano - Catolic „Szent László” din Oradea, prin
inspectoratele şcolare/unitățile de învăţământ subordonate, în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică
din Oradea, autorităţile administrative publice locale, cu universități, organizații nonguvernamentale,
asociații.
(2) Responsabilitatea organizării și desfășurării etapelor concursului revine, în funcție de etapă,
unităților de învățământ preuniversitar, inspectoratelor școlare, Liceului Teologic Romano-Catolic „Szent
László” din Oradea.
Art.8. Comisiile de organizare și evaluare ale CNFEBG pentru etapele judeţene sunt constituite și
funcționează conform prevederilor Metodologiei-cadru.
Art.9.
(1) Pentru etapa națională se stabilesc, următoarele comisii: Comisia de organizare a concursului
național și Comisia centrală a concursului național.
(2) Comisia de organizare a concursului național se constituie la nivelul județului Bihor, gazda
etapei naționale a concursului, este aprobată prin decizie a inspectorului școlar general și este transmisă,
spre informare DM din cadrul MEN. Componența Comisia de organizare a concursului național este în
conformitate cu Art. 61, alin 4 prevăzută în Metodologia-cadru.
(3) Pentru etapa națională, Comisia Centrală al CNFEBG numită în continuare Comisia Centrală,
se constituie cu cel puțin 15 zile înaintea începerii etapei naționale a competiției, la propunerea Direcției
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Minorități și este avizată de către directorul DM și aprobată de secretarul de stat care coordonează direcția
respectivă.
(4) Componența și atribuțiile Comisiei Centrale al CNFEBG sunt cele prevăzute în Metodologiacadru.
Art.10.
(1) Comisiile de organizare și evaluare (pe școală/locale sau județene) vor stabili criteriile de
selecție a participanților pentru etapa următoare. Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfășurare a
concursului înainte de începerea evaluării. După evaluarea prezentărilor, comisia de organizare va lua în
discuție lucrările propuse pentru calificare la etapa următoare, având în vedere criteriile stabilite și afișate
anterior. Decizia se va lua prin vot deschis și va fi consemnată în procesul verbal. Procesul verbal complet,
conținând opiniile și argumentele exprimate, va fi transmis comisiei de organizare de la etapa următoare (în
copie).
(2) Locurile alocate pentru etapa națională al CNFEBG, sunt stabilite astfel:
Nr.
crt.

Nr. echipe
Județul

Şcoala

la faza
națională

1

Alba

Colegiului Naţional "Bethlen Gábor" Aiud

1

2

Arad

Colegiul „Csiky Gergely” Arad

1

3

Bihor

Liceul Teologic Romano - Catolic „Szent László” Oradea

4

Colegiul Agricol Valea lui Mihai
4

Bistrita

Colegiul Național „Andrei Mureşanu”

1

5

Brasov

Colegiul Național „Áprily Lajos” Brașov

1

6

Cluj

Liceul Teoretic „Apáczai Csere János” Cluj-Napoca

3

7

Covasna

Liceul Tehnologic „Baróti Szabó David" Baraolt

3

Liceul Tehnologic „Apor Péter" Târgu Secuiesc
Liceul „Kőrösi Csoma Sándor" Covasna
Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”
Sfântu Gheorghe
8

Harghita

Liceul Tehnologic „Tivai Nagy Imre” Sânmartin

3

Liceul Tehnologic „Johannes Kajoni" Miercurea Ciuc
Liceul Tehnologic „Venczel József" Miercurea Ciuc
Liceul Tehnologic „Sövér Elek" Joseni
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Colegiul Tehnic „Batthyány Ignác" Gheorgheni
Liceul Tehnologic Corund
Liceul Tehnologic „Zeyk Domokos" Cristuru Secuiesc
Liceul Tehnologic „Kós Károly" Odorheiu Secuiesc
9

Hunedoara

Liceul Teoretic „Téglas Gábor" Hunedoara

1

10

Maramures

Liceul Teoretic „Leövey Klára” Sighetul Marmației

1

11

Mureș

Liceul Tehnologic „Sfântu Gheorghe" Sângeorgiu de

3

Pădure
Liceul Tehnologic „Avram Iancu" Târgu Mureș
Liceul Tehnologic „Bocskai István" Miercurea Nirajului
Liceul Tehnologic „Lucian Blaga" Reghin
Liceul Tehnologic „Domokos Kázmer" Sovata
Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu" Satu Mare

1

Sălaj

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei

1

Timiș

Liceul Teoretic „Bartók Béla" Timișoara

1

12

Satu Mare

13
14

Total locuri:

24

(3) Numărul de locuri cuprinse în tabel se poate redistribui între județe de către responsabilul
național al CNFEBG împreună cu Comisia de Organizare a etapei naționale, în urma unei analize cu
privire la participarea elevilor și rezultatele obţinute la etapa națională a concursului, cu respectarea
numărului total de participanți pe locurile alocate.
Art.11.
(1) Fiecare comisie are obligația de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de
cel mult 10 zile de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând lista cu elevii calificați pentru
următoarea etapă a concursului și lista cadrelor didactice însoţitoare, care va fi transmisă la inspectoratul
şcolar al judeţului organizator al etapei naţionale. La întocmirea listelor se vor menţiona cadrele didactice
propuse să aibă şi calitatea de evaluator;
(2) Modificări în listele transmise nu pot fi operate decât în cazuri excepţionale prin solicitarea
scrisă a inspectorului şcolar general din judeţul respectiv.
Art.12. Programul desfăşurării etapei națională a CNFEBG va fi propus de către inspectorul școlar
din judeţul gazdă.
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Capitolul IV
Desfășurarea probelor de evaluare
Art.13. Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea prevederilor
în acest sens din Metodologia-cadru.
Art.14.
(1) La toate etapele concursului sunt probe practice.
(2) La etapa județeană, proba de concurs constă în realizarea de către elevi a unei prezentări PP
despre firma lor de exercițiu și oferta acesteia. Prezentările PP vor fi transmise în perioada ianuarie-martie,
pe adresa de e-mail comunicată de organizatori. Fiecare prezentare se va puncta după criterii strict
profesionale, câştigătoare fiind echipa care întruneşte cele mai multe puncte. Rezultatele etapei județene
vor fi publicate pe pagina faceebook/web a liceului.
(3) Fiecare comisie are obligația de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de
cel mult 10 zile de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând lista cu elevii calificați pentru
următoarea etapă a concursului.
(4) Etapa națională constă într-un târg al firmelor de exercițiu în cadrul căreia fiecare echipă
amenajează propriul stand pentru a promova activitatea firmei pe care o reprezintă. Standurile vor fi
amenajate utilizând materiale asigurate de către echipele concurente.
Art.15. Etapa națională, numită Târgul firmelor de exercițiu “Bunul gospodar” va avea loc la sediul
Liceul Teologic Romano - Catolic „Szent László” din Oradea, după un program prestabilit.
Art.16. Evaluarea echipelor participante se va realiza în următoarele categorii:
-

Cele mai bune materiale promoționale;

-

Cel mai bun catalog;

-

Cel mai bun stand;

-

Premiul cel mare - se acordă firmei care însumează cele mai multe puncte.
Art.17.
(1) Responsabilitatea elaborării baremelor de evaluare cu criteriile de evaluare și stabilirea

modalității de desfășurare a probelor CNFEBG la etapele premergătoare etapei naționale revine comisiilor
de organizare și evaluare de la nivelul județului, conform Metodologiei-cadru.
(2) Pentru etapa națională, responsabilitatea elaborării baremelor de evaluare cu criteriile de
evaluare revine Comisiei Centrale al CNFEBG desemnat în acest sens.
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(3) Rezultatele probelor sunt apreciate pe categorii, prin punctaje de la 1 la 100, conform baremelor
de notare.
(4) La toate etapele CNFEBG evaluarea firmelor este realizată de către profesori de specialitate din
învăţământul preuniversitar și/sau universitar precum și de specialiști în domeniul economic, reprezentanți
ai unor operatori economici, care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează, nominalizaţi în comisii
pentru fiecare etapă.
(5) Evaluatorii evaluează independent, în săli diferite, lucrările/ produsele/ prestația candidaților, pe
baza baremelor, completează borderourile de notare și acordă punctaje.
(6) După încheierea, activității de evaluare, borderourile întocmite și semnate de fiecare evaluator
în parte sunt predate vicepreședintelui.
(7) Vicepreședintele, în prezența profesorilor evaluatori, calculează media aritmetică fără rotunjire,
a punctajelor și o trece pe centralizator. Acesta reprezintă punctajul final la evaluare.

Capitolul V
Rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea rezultatelor finale
Art.18. Având în vedere că toate probele sunt practice, candidaţii nu pot contesta punctajul obţinut.
Art.19. În conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru, rezultatele finale ale concursului
sunt afișate înainte de festivitatea de premiere.

Capitolul VI
Premierea
Art.20.
(1) La toate etapele concursului, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute.
(2) La etapele anterioare etapei naționale, modul de acordare a premiilor respectă prevederile Art.
88 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(3) La etapa națională, la nivel de echipă, format din 3-4 elevi, se acordă cel mult 3 premii și un
număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul total de echipaje participante la concurs.
Fiecare membru al echipei care obține distincția va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la M.E.N.
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Art.21.
(1) La etapa națională a concursului, premiile şi menţiunile acordare de M.E.N. constau în diplome
semnate de Secretarul de Stat pentru învățământ în limbile minorităților.
(2) Premiile speciale se acordă conform prevederilor din Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(3) Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii, tabere, atât în
ţară, cât şi în străinătate etc. şi pot fi însoţite de diplome acordate de societăţi ştiinţifice, asociaţii
profesionale, universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori.
(4) Premiile speciale pot fi acordate independent sau se pot adăuga premiilor şi menţiunilor
acordate de M.E.N.
Art. 22.
(1) Elevii participanți la etapa națională a concursurilor școlare naționale primesc diplomă de
participare din partea inspectoratului școlar organizator.
(2) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare judeţ/a municipiului Bucureşti
vor primi o adeverinţă de participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă.

Capitolul VII
Dispoziţii finale
Art.23. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a CNFEBG vor fi
făcute publice numai de către preşedinţii/președinții executivi/ vicepreşedinţii comisiilor care organizează
etapa respectivă.
Art.24.
(1) Elevii participanţi la etapa națională 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 națională, răspunde în privinţa
supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa națională a concursului şi în timpul
desfăşurării acesteia.
(3) În cazul în care familia unui elev doreşte să-l însoţească la etapa națională, inspectorul școlar va
solicita părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia iau la cunoştinţă programul CNFEBG
şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea elevului. De asemenea, aceştia îşi vor suporta
toate cheltuielile de masă şi cazare.
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Art.26.
(1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa națională, fiecare inspector școlar va
organiza, la nivelul inspectoratului şcolar, o întâlnire cu elevii calificaţi pentru etapa națională, cu
profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor minori, în vederea instruirii acestora pentru participarea la etapa
naţională.
(2) Elevii participanţi la fiecare etapă a CNFEBG se vor prezenta la concurs având asupra lor
carnetul de elev cu fotografie, ștampilat pentru anul şcolar în curs, şi/sau cartea de identitate, ca document
necesar profesorilor asistenţi pentru demonstrarea calităţii de elev şi verificarea identităţii concurenţilor.
(3) Elevii participanți la etapa națională a concursului vor avea asupra lor și avizul epidemiologic
eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei.
Art.27.
(1) Elevii participanţi la etapa națională a concursului au obligaţia de a respecta normele de
comportare stabilite, suportând consecinţele stipulate în Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a
competițiilor școlare, în cazul comiterii de abateri.
(2) Indiferent de rolul în CNFEBG profesorii implicați în organizarea și desfășurarea etapelor
concursului care vor încălca deontologia profesională vor fi sancţionaţi conform precizărilor din
Metodologia-cadru.
(3) Sancţiunile aplicate profesorilor şi elevilor se stabilesc în urma analizei faptelor și se
consemnează într-un proces-verbal, ca decizii asumate de Comisia Centrală a CNFEBG și de președintele
acesteia.
(4) Comisia Centrală a CNFEBG are obligaţia de a înştiinţa, în scris, M.E.N. - D.M. despre
eventualele sancţiuni aplicate elevilor/profesorilor.
(5) Inspectorii generali/consilieri/experți din M.E.N. – D.M. vor informa, în scris, inspectoratele
şcolare judeţene despre sancţiunile aplicate elevilor/profesorilor.
Art.28. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau modificarea
legislației în acest sens.
Avizat,
Director,
Szepesi Alexandru

Consilier,
Fodor Alexandru Iosif
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