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Nr. 73/DM/11.02.2019 

 

 Aprob, 

 Secretar de Stat, 

 KOVÁCS Irina Elisabeta 

 

 

 

 

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare al 

 Concursului Național „Olimpiada sportivă a liceelor maghiare” 

 pentru clasele a VIII-a – XII-a 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

 

Art.1. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare al Concursului 

Naţional „Olimpiada sportivă a liceelor maghiare” și este elaborat conform prevederilor Metodologiei-

cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin O.M.E.N. Nr. 

4203/30.07.2018, 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. 

Art.2.  Concursul naţional „Olimpiada sportivă a liceelor maghiare”, numit în continuare Concurs, este 

o competiție de excelenţă și are ca obiectiv combaterea sedentarismului, stimularea elevilor din clasele 

a VIII-a – XII-a la mişcare, la o viaţă sănătoasă, la promovarea spiritului sportiv şi de echipă.  

Art.3.  Concursul se desfășoară pe nivel de învățământ liceal. 

Art.4.  

 (1) La acest concurs participarea este opțională. Elevii din clasele a VIII-a – XII-a pot participa 

formând echipe unde este cazul sau individual, la ramurile sportive individuale. 

(2) Etapele desfăşurării concursului sunt: etapa județeană și etapa națională. 

(3) Selecţia elevilor: 

De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică echipa/concurentul care a obținut cel 

mai bun rezultat. Există posibilitatea formării selecționatelor la nivel județean pentru ramuri sportive 
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în echipă. Pentru etapa naţională se califică câte o echipă din fiecare judeţ, unde există învăţământ de 

nivel liceal în limba minorităţii maghiare. 

 

Capitolul II 

Organizarea concursului 

Art.5.  

(1) Concursul este organizat de Ministerul Educației Naționale, Direcția Minorități (M.E.N.−D.M.), 

prin inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ subordonate în parteneriat cu O.N.G.-uri. 

(2) La început de an, organizatorii naţionali ai concursului, trimit în toate judeţele organizatorilor 

judeţeni programul concursului, metodologia de desfăşurare şi invitaţia de a lua parte la toate etapele 

lui.  

(3) Data desfăşurării etapei judeţene şi naţionale sunt menţionate anual, în cadrul notificărilor cu privire 

la organizarea şi desfăşurarea Concursului, în microproiectul cu care candidează organizatorii şi în 

Calendarul concursurilor naţionale şcolare.  

Art.6. Pentru organizarea etapei naționale a concursului se stabilesc, anual, următoarele comisii: 

Comisia de organizare a compeţiei naţionale şi Comisia centrală a competiţiei naţionale, conform 

prevederilor Metodologiei-cadru. 

Art.7.  

 (1) Comisia de organizare a competiţiei naţionale se constituie la nivelul judeţului care este gazda 

etapei naţionale a concursului, este aprobată prin decizie a inspectorului şcolar general şi este 

transmisă, spre informare, la M.E.N.−D.M. 

(2) Comisia de organizare a competiţiei naţionale are următoarea componenţă: 

a) preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului unde se 

desfășoară etapa naţională; 

b) vicepreşedinte: inspector şcolar/profesor 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; 

d) membri: inspectori școlari, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea 

competiţiei şi cadre didactice. 

(3) Atribuţiile Comisiei de organizare a competiției naționale sunt următoarele: 

a) realizarea bazei de date cu privire la participanţii calificaţi în competiţie; 

b) asigurarea logisticii necesare desfăşurării competiţiei; 
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c) asigurarea condiţiilor optime de cazare și masă pentru participanţii la competiţie, pentru 

însoţitorii acestora şi pentru membrii Comisiei centrale a competiţiei naţionale; 

Art.8.  

(1) Comisia centrală a competiţiei naţionale se constituie cu cel puțin 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: consilierul/inspectorul de specialitate din M.E.N.−D.M. sau un 

inspector școlar/cadru didactic de specialitate, având rezultate deosebite în activitate; 

c) vicepreședinţi: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate 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. 

(3) În cadrul Comisiei centrale a competiției naționale se vor constitui 6 subcomisii cu atribuții 

specifice desfășurării ramurilor sportive. 

(4) Atribuţiile membrilor Comisiei centrale a competiţiei naţionale: 

Preşedintele Comisiei centrale a competiţiei naţionale are următoarele atribuţii: 

a) răspunde de corectitudinea desfăşurării competiţiei şi a evaluării probelor de concurs; 

b) stabileşte, împreună cu preşedintele executiv al comisiei, în urma analizei declaraţiilor scrise 

ale membrilor, eventuale modificări ale componenţei subcomisiilor; 

c) decide, împreună cu preşedintele executiv şi cu vicepreşedinţii de subcomisii, tehnicile de 

evaluare menite să asigure calitatea şi corectitudinea evaluării; 

d) coordonează întreaga activitate de evaluare a elevilor din cadrul comisiei/subcomisiilor; 

e) verifică acuratețea evaluării care impun departajare și avizează criteriile de departajare; 

f) propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalţi membrii ai comisiei, 

numele elevilor desemnați pentru acordarea premiilor speciale; 
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g) certifică rezultatele obținute în urma evaluării; 

h) avizează, pentru afişare, rezultatele finale obţinute de participanţi şi listele cu premii şi 

menţiuni; 

i) semnează diplomele pentru premiere, precum şi toate documentele de analiză şi datele 

statistice. 

Presedintele executiv al Comisiei centrale a competiţiei naţionale are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte structura probelor competiţiei, precizată în regulamentul specific; 

b) verifică lista finală a elevilor participanţi; 

c) colaborează cu inspectoratul şcolar organizator, în vederea asigurării cadrului organizatoric 

al desfăşurării competiţiei; 

d) stabilește, împreună cu președintele și secretarul comisiei, sălile/spațiile destinate activității 

de evaluare; 

e) monitorizează organizarea şi desfăşurarea competiţiei şcolare pe toată durata sa; 

f) preia documentele statistice şi de evidenţă destinate M.E.N.; 

g) preia, sub semnătură, diplomele semnate de conducerea M.E.N.−D.M., care vor fi înmânate 

câştigătorilor competiţiei, şi returnează, cu proces-verbal, diplomele anulate/neutilizate; 

h) transmite lista premianţilor, în termen de cel mult 10 de zile de la finalizarea etapei naţionale 

a competiţiei, către M.E.N.−D.M. 

Vicepresedinţii Comisiei centrale a competiţiei naţionale au următoarele atribuţii: 

a) organizează și monitorizează activitatea de evaluare desfășurată de profesorii din subcomisii; 

b) verifică și avizează corectitudinea calculului mediilor elevilor, pe care le certifică prin 

semnătură, și ierarhia participanților; 

c) preiau şi predau, personal, secretarului comisiei documentele elaborate la nivelul fiecărei 

subcomisii. 

Secretarii Comisiei centrale a competiţiei naţionale au următoarele atribuţii: 

a) participă la realizarea documentelor finale privind evidența și corectitudinea desfășurării 

competiției; 

b) răspund de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni; 

c) asigură introducerea în calculator a rezultatelor competiţiei şcolare; 

d) asigură afișarea rezultatelor competiției școlare; 

e) înregistrează pe suport electronic, pentru inspectoratele şcolare şi M.E.N. rezultatele 

competiţiei; 
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f) predau, împreună cu preşedintele, prin proces-verbal documentele aferente, spre păstrare în 

arhiva şcolii, unui reprezentant din conducerea şcolii în care se desfăşoară concursul. 

Membrii Comisiei centrale a competiţiei naţionale au următoarele atribuţii: 

b) evaluează rezultatele echipelor; 

b) completează borderourile de evaluare; 

Art.9.  

 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 pentru Învățământ în Limbile Minorităților. 

Art.10. 

 (1) Participanții la etapa națională sunt primii clasaţi la etapa judeţeană. Numărul maxim al elevilor 

care pot participa la etapa națională este de 1000 de elevi. Județul organizator poate participa cu o 

echipă în plus/ramură sportivă, cu respectarea numărului maxim de paricipanți 

(2) În cazul în care există judeţe, care nu participă la etapa naţională a concursului, locurile disponibile 

se acordă celorlalte judeţe, având în vedere rezultatele la etapa județeană. 

 

Capitolul III 

Probele 

Art.11.  

 În total sunt 8 ramuri sportive: Fotbal, Handbal, Baschet, Volei, Atletism, Natație, Tenis de masa, 

Volei de plajă însumând 29 probe. 

Art.12.  

 Pregătirea elevilor pentru concurs vizează competențele sportive. 

Art.13.  

 Programul desfășurării etapei naționale a concursului va fi conceput de către Comisia de organizare și 

evaluare a concursului și va fi avizat de inspectorul de specialitate/consilier/expert din M.E.N.−D.M. 

 

Capitolul IV 

Evaluarea 

Art.14.  

 (1) Evaluarea este realizată de cele 6 subcomisii cu atribuții specifice fiecărei ramuri sportive. Membrii 

subcomisiilor sunt profesori de educație fizică și sport. 

(2) Desfășurătorul și tabelul de programe ale concursurilor vor fi întocmite cu 30 zile înaintea începerii 

Concursului Național, sistemul fiind unul specific competițiilor sportive. 
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Capitolul V 

Premierea 

Art.15.  

 (1) Ierarhia se stabileşte pe probe, locul I-II-III separat la fete și la băieți, însumând în total 29 x 2 

premiu locul I., 29 x 2 premiu locul II. și 29 x 2 premiu locul III. Total premii: 174 

(2) Se acordă un număr de menţiuni reprezentând 15% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul 

întreg imediat superior, în cazul unui număr fracţionar. 

Art.16.  

(1) Certificarea premiilor şi menţiunilor acordate de M.E.N. se face prin diplomă înregistrată. 

(2) Acordarea premiilor la Concurs se face conform precizărilor din Metodologia-cadru.  

Art. 17. 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.10.  

(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) Se va întocmi un proces-verbal cu privire la desfășurarea concursului semnat de către președintele 

comisiei centrale. 

(3) Documentele mai sus menționate și fişele raport pentru fiecare clasă, se vor introduce în dosare şi 

vor fi trimise la M.E.N. 

(4) Toate 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. 

(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL și format PDF. 
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Capitolul VII 

Dispoziții finale 

Art.18.  

 Orice informație privitoare la organizarea și desfășurarea competiției va fi făcută publică numai de 

către președinții/președinții executivi/vicepreședinții comisiei sau parteneri. 

Art.19.  

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. 

Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a competiţiei naţionale şi 

vor fi comunicate participanţilor la deschiderea competiţiei. 

(1) Elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar 

organizator. 

(2) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă specială de participare, concepută și 

realizată de O.N.G.-ul partener. 

(3) 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. 20. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau modificarea 

legislației în acest sens. 

      Consilier cabinet secretar de stat, 
Fodor Alexandru - Iosif 

 

Avizat, 

Director,         

Szepesi Alexandru        
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