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Nr.60/11.02.2019 
 

 Aprob, 

          Secretar de Stat 

         KOVÁCS Irina Elisabeta 

 

 

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare  

a Concursului Național  

„Pentatlon  pentru clasele  I – a IV-a” 

 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

Art.1.  Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al Concursului 

Național „Pentatlon pentru clasele I – a IV-a”. 

Art.2.  Organizarea etapei naţionale a Concursului Național „Pentatlon pentru clasele  I– a IV-a” 

îi revine Direcţiei Minorități (D.M.), din cadrul Ministerului Educației Naționale (M.E.N.). 

  Art.3. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a Concursului    

Național „Pentatlon pentru clasele I – a IV-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. Prezentele 

precizări fac parte din regulament, iar nerespectarea acestora atrage sancţionarea celor în cauză 

conform legislaţiei în vigoare. 

Art.4. Concursul Național “Pentatlon pentru clasele I - a IV-a”, numit în continuare concurs, este 

adresat școlilor/secțiilor cu predare în limba maghiară și are ca obiectiv combaterea sedentarismului, 

educarea elevilor pentru o viaţă sănătoasă prin promovarea activităților sportive. 

 

Capitolul II 

Organizarea concursului 

Art.5. La acest concurs participarea este gratuită, opțională și colectivă. Elevii participă în 

echipe de câte patru persoane.  
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Art.6. Etapele desfăşurării concursului sunt: etapa pe şcoală, etapa locală, etapa județeană și 

etapa națională.  

Art.7. Perioadele generale de desfășurare ale etapelor pe școală și locală se comunică 

inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și sunt menționate în notificările elaborate anual 

de către inspectorul/consilierul din M.E.N.  

Art.8. Data desfășurării etapei județene, locul și perioada desfășurării etapei naționale a 

concursului sunt menționate anual în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare. 

Art.9. Selecţia elevilor se face: 

a. De la etapa pe şcoală pentru etapa locală – criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia de 

organizare și evaluare pentru etapa județeană. 

b. De la etapa locală pentru etapa judeţeană – criteriile de selecţie sunt stabilite de comisiile 

de organizare și evaluare pentru etapa județeană.  

c. De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică din fiecare județ echipa clasată pe 

locul I. În judeţele unde numărul elevilor maghiari este mai mare, se califică şi echipa 

clasată pe locul II, respectiv de pe locul III.  

Art.10.  

(1) Numărul total al echipelor care pot participa din cele 17 judeţe ale ţării, unde există 

învăţământ în limba maghiară, este împărţit în proporţie cu numărul total al elevilor 

maghiari din judeţul respectiv, pe baza tabelului următor:  

Nr. crt. Nume județ Număr locuri/echipe 

alocate la faza națională 

1. Alba 1 

2. Arad 1 

3. Bacău 1 

4. Bistriţa‒Năsăud 1 

5. Bihor 2 

6. Braşov 1 

7. Bucureşti 1 

8. Cluj 2 
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9. Covasna 3 

10. Harghita 4 

11. Hunedoara 1 

12. Maramureş 1 

13. Mureş 3 

14. Satu Mare 2 

15. Sălaj 2 

16. Sibiu 1 

17. Timiş 1 

          Total:        28 

 

(2)  În cazul în care un județ participă cu un număr mai mic de echipe decât cel cuprins în  tabel, 

locurile neocupate vor fi redistribuite de către organizator altor județe, având în vedere punctajul 

realizat la etapa județeană. 

Art.11. Fiecare echipă trebuie să realizeze consecutiv cinci probe sportive care figurează în 

programul claselor primare, după cum urmează:  

1. Parcurs aplicativ de îndemânare  

2. Aruncare la ţintă din diferite poziţii  

3. Săritură în lungime de pe loc  

4. Parcurs de echilibru  

5. Ștafetă  

 

Capitolul III  

Evaluarea  

Art.12. Se va puncta fiecare probă în parte, după bareme sportive, ținând cont de specificul 

probei respective. Echipa câștigătoare va fi cea care întruneşte cele mai multe puncte în cel mai 

scurt timp.  

Art. 13. Organizarea comisiilor:  

13.1. Pentru etapa naţională a acestui concurs, componența comisiilor de organizare şi 

evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile 

Metodologiei-cadru.  
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13.2. Se stabilesc două comisii: Comisia de organizare a compeției naționale şi Comisia 

centrală a competiției naționale.  

13.3. In cadrul Comisiei centrale a competiției naționale se vor constitui 5 subcomisii cu 

atribuții specifice fiecărei probe în parte. 

13.4. Comisia de organizare a competiţiei naţionale se constituie la nivelul judeţului care 

este gazda etapei naţionale a competiţiei, este aprobată prin decizie a inspectorului şcolar 

general și este transmisă, spre informare, la M.E.N.-D.M.  

13.5. Comisia de organizare a competiţiei naţionale are urmatoarea componenţă:  

a) președinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului 

unde se desfăşoara etapa naţională;  

b) vicepreşedinte: inspectorul şcolar/profesorul metodist din judeţul organizator;  

c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învăţămant preuniversitar în 

care se desfăşoara competiţia, având competenţe de operare pe calculator;  

d) membrii: inspector școlari, directori ai unitaţilor de învăţământ implicate în 

organizarea competiţiei și cadre didactice.  

13.6. Comisia centrală a competiției naționale se constituie cu cel putin 15 zile înaintea 

începerii etapei naţionale a competiţiei, la propunerea responsabilului M.E.N.- D.M., este 

avizată de către directorul D.M. şi este aprobată de secretarul de stat care coordonează 

direcţia respectivă.  

13.7. Comisia centrală a competiţiei naţionale are următoarea componenţă:  

a) președinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în 

domeniu/un cercetător din institutii culturale, artistice, știintifice, 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 școlari sau cadre didactice de 

specialitate din învăţământul preuniversitar;  

d) secretari: informaticieni, inspectori şcolari sau profesori din învăţământul 

preuniversitar, având competenţe de operare pe calculator;  
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e) membri: inspectori școlari, cadre didactice, 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.  

Art.14. La probele sportive nu se admit contestaţii.  

 

Capitolul IV  

Premierea  

Art.15. Acordarea premiilor și mențiunilor se face conform prevederilor metodologice din 

Metodologia-cadru.  

15.1. La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.  

15.2. Certificarea premiilor şi menţiunilor acordate de M.E.N. se face prin diplomă înregistrată.  

15.3. Pe lângă premiile acordate de M.E.N., la etapa naţională  se pot acorda și premii speciale 

conform prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare.  

15.4. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a competiţiei 

naţionale şi vor fi comunicate participanţilor la deschiderea competiţiei.  

15.5. Elevii participanţi la etapa naţională a competiţiei primesc diplome de participare din 

partea inspectoratului şcolar organizator. 

 

Capitolul V 

Raportarea rezultatelor finale către M.E.N. 

Art.16.  

(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 tabelele cu datele solicitate la alin (1) (în original) vor fi transmise prin delegatul 

M.E.N. (inclusiv în format electronic, pe un C.D.). La aceste documente se adaugă şi diplomele 

M.E.N. neutilizate sau anulate. 
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(4) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi salvate în format EXCEL și formatPDF. 

 

Capitolul VI 

Dispoziţii finale 

Art.17. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a  concursului, 

vor fi făcute publice numai de către preşedinţii/preşedinţii executivi/vicepreşedinţii comisiilor 

care organizează etapa respectivă. 

Art.18.  

(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, 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. 

 (5) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare. 

Art.19. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau 

modificarea legislației în acest sens. 

            Consilier Cabinet Secretar de Stat, 

Fodor Alexandru Iosif 

Director,        
Szepesi Alexandru       
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