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

Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare
a Concursului Multidisciplinar „Bolyai Farkas” − clasele IX-XII

Capitolul I
Cadrul general
Art.1. − Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a
Concursului Multidisciplinar „Bolyai Farkas”, în limba maghiară, pentru clasele IX-XII, și este
elaborat conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor
şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012.
Art.2. − Concursul Multidisciplinar „Bolyai Farkas”, numit în continuare Concursul, este un
concurs de excelenţă, se adresează elevilor din clasele IX−XII, și urmărește stimularea elevilor
care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific. Totodată competiția promovează
valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competivitatea și comunicarea
interpersonală.
Art.3. − Concursul se desfășoară pe două secțiuni pentru clasele IX −XII: secțiunea Științe
realiste și secțiunea Științe umaniste, și se adresează elevilor din învățământ public, cât și acelora
din învățământ privat, care studiază în clase cu limba de predare maghiară.
Art.4. − (1) Etapele Concursului sunt: pe școală, județeană, națională.
(2) Calificarea la etapa națională a concursului se face de la etapa județeană.
(3) Selecția elevilor, indiferent de etapa concursului, se face la nivel de liceu, cu respectarea
ierarhiei rezultate din evaluare.
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Capitolul II
Organizarea concursului
Art.5. − (1) Concursul este organizat de Ministerul Educației Naționale − Direcția Minorități
(MEN−DM), prin Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din
Târgu-Mureș, în parteneriat cu Universitatea „Sapientia” Târgu Mureș , Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj Napoca și Universitatea de Medicină din Târgu Mureș.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, se pot realiza, colaborări, asocieri sau
parteneriate cu autorităţile administrative publice locale, societăţi ştiinţifice/asociaţii profesionale
şi/sau instituţii de învăţământ superior, instituţii ştiinţifice, instituţii culturale, cu alte persoane fizice
sau juridice, autorităţi locale, organizaţii non-guvernamentale, naţionale sau internaţionale.
(3) Comisia de organizare a etapei naționale, în colaborare cu direcțiunea Liceului Teoretic „Bolyai
Farkas” elaborează la fiecare început de an şcolar, tematica, respectiv bibliografia selectivă necesară
pregătirii elevilor, respectiv termenul de înscriere.
(4) Toată documentaţia necesară înscrierii la concurs va fi postată pe site –ul Liceului Teoretic
„Bolyai Farkas” până cel târziu în luna noiembrie al fiecărui an şcolar (www.bolyai.ro).
(5) Înscrierea la concurs a şcolilor participante se realizează electronic prin site-ul Liceului Teoretic
„Bolyai Farkas” în termenul stabilit de către comisia de organizare după un formular de înscriere
care cuprinde datele personale ale elevilor participanţi, numele şi numărul profesorilor însoţitori,
numele profesorilor pregătitori, şcoala de provenienţă, data şi ora sosirii delegaţiei, respectiv
solicitarea zilelor de cazare.
(6)Transmiterile tardive, sau incomplete ale datelor respectiv nerespectarea termenului de înscriere,
pot duce la neparticiparea reprezentanţilor din şcoala respectivă.
Art.6. − (1) 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 de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(2) În cadrul Comisiei centrale se pot constitui subcomisii cu atribuţii specifice desfăşurării
concursului, consemnat printr-un proces verbal și introdus în documentația comisiei.
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Art.7. − (1) Comisia de organizare a competiției naționale se constituie la nivelul judeţului Mureș,
care este gazda etapei naţionale a concursului, este aprobată prin decizie a inspectorului şcolar
general şi este transmisă, spre informare, la MEN−DM.
(2) Comisia de organizare are următoarea componenţă:
a) preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului unde
se desfăşoară etapa naţională.
b) vicepreşedinte: directorul Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș, a unității
de învățământ implicată în organizarea competiției;
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.( şefii de catedră la comisiile metodice de la disciplinele de concurs,
respectiv cadre didactice implicate în organizarea competiţiei.)
(3) Atribuţiile Comisiei de organizare sunt următoarele:
a) realizarea bazei de date cu privire la participanţii calificaţi în concurs;
b) asigurarea logisticii necesare desfăşurării concursului;
c) desemnarea si convocarea profesorilor asistenţi;
d) asigurarea condiţiilor optime de cazare și masă pentru participanţii la concurs, pentru
însoţitorii acestora şi pentru membrii Comisiei centrale a competiţiei naţionale;
e) administrarea fondurilor alocate de MEN în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) întocmirea programului de activități.
Art.8. − (1) Comisia centrală a competiţiei naţionale se constituie cu cel puțin 15 zile înaintea
începerii etapei naţionale a competiţiei, la propunerea Comisiei de organizare a etapei naționale,
este avizată de inspectorul de specialitate/consilier/expert din cadrul M.E.N. - D.G.M.R.P., D.M.
și de directorul DM şi este aprobată de Secretarul de Stat care coordonează activitatea DM,
președinte al Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare în limbile minorităților
naționale. Comisia de organizare a etapei naționale își asumă răspunderea că membrii propuși în
Comisia Centrală nu au în concurs elevi pe care i-au pregătit sau care le sunt rude până la gradul al
III-lea inclusiv.
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(2) Comisia centrală are următoarea componenţă:
a) președinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în
domeniu/un cercetător din instituţii culturale, artistice, ştiinţifice;
b) președinte executiv: inspectorul de specialitate/consilierul//expertul din M.E.N. - D.G.M.R.P.,
D.M. sau un inspector școlar ori un cadru didactic de specialitate, având rezultate deosebite în
activitate;
c) vicepreședinţi: cadre didactice universitare, câte unul pentru fiecare disciplină de concurs;
d) secretari: informaticieni, inspectori şcolari sau profesori din învăţământul preuniversitar,
având competenţe de operare pe calculator;
e) membri: inspectori şcolari, cadre didactice, 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.
f) Membrii propuşi nu pot avea în concurs elevi pe care i-au pregătit sau care le sunt rude
până la gradul al III-lea inclusiv, pentru disciplina la care sunt propuşi. În acest sens, vor completa
o declaraţie de incompatibilitate.
(3) 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) avizează, împreună cu preşedintele executiv şi cu vicepreşedinţii subcomisiilor, forma
finală a subiectelor şi a baremelor de evaluare;
d) decide, împreună cu preşedintele executiv şi cu vicepreşedinţii de subcomisii, tehnicile
de evaluare menite să asigure calitatea şi corectitudinea evaluării şi notării lucrărilor/produselor
elevilor;
e) coordonează întreaga activitate de evaluare a elevilor din cadrul comisiei/subcomisiilor;
f) verifică acuratețea evaluării lucrărilor care impun departajare și avizează criteriile de
departajare;
g) propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalţi membrii ai comisiei,
numele elevilor desemnate pentru acordarea premiilor speciale;
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h) certifică rezultatele obținute în urma evaluării lucrărilor elevilor care impun departajare
și lucrările elevilor propuse pentru acordarea premiilor speciale;
i) numește membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrărilor contestate, după consultarea
cu președintele executiv și cu vicepreședinții de subcomisii;
j) avizează, pentru afişare, rezultatele finale obţinute de participanţi şi listele cu premii şi
menţiuni;
k) semnează colţul secretizat al lucrărilor elevilor şi diplomele pentru premiere, precum şi
toate documentele de analiză şi datele statistice.
Președintele executiv al Comisiei centrale a competiţiei naţionale are următoarele atribuţii:
a) coordonează elaborarea, în condiții de securitate, a subiectelor și a baremelor de evaluare
pentru etapa națională a concursului;
b) verifică lista finală a elevilor participanţi;
c) colaborează cu inspectoratul şcolar organizator, în vederea asigurării cadrului
organizatoric al desfăşurării concursului;
d) stabilește, împreună cu președintele și secretarul comisiei, sălile/spațiile destinate
activității de evaluare;
e) monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului pe toată durata sa;
f) preia documentele statistice şi de evidenţă destinate MEN;
g) preia, sub semnătură, diplomele semnate de conducerea M.E.N. - D.G.M.R.P., D.M., care vor fi
înmânate câştigătorilor competiţiei, şi returnează, cu proces-verbal, diplomele anulate/neutilizate;
h) trimite spre publicare, lista premianţilor, în termen de cel mult 10 de zile de la finalizarea etapei
naţionale a competiţiei, către M.E.N. - D.G.M.R.P., D.M.
Vicepresedinţii Comisiei centrale a competiţiei naţionale au următoarele atribuţii:
a) organizează și monitorizează activitatea de elaborare a subiectelor și a baremelor de
evaluare, precum și activitatea de evaluare desfășurată de profesorii din subcomisii;
b) verifică și avizează calitatea subiectelor și a baremelor de evaluare realizate la nivelul
subcomisiei;
c) verifică și avizează corectitudinea calculului mediilor lucrărilor scrise ale elevilor, pe care
le certifică prin semnătură, și ierarhia participanților ;
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d) preiau şi predau, personal, secretarului comisiei documentele elaborate la nivelul fiecărei
subcomisii.
Secretarii Comisiei centrale a competiţiei naţionale au următoarele atribuţii:
a) instruiesc profesorii asistenți pe săli privitor la atribuțiile ce le revin în timpul desfășurării
probelor de concurs;
b) distribuie colile speciale, pe săli;
c) participă la distribuirea subiectelor, alături de președintele comisiei;
d) elaborează și multiplică imprimatele − borderourile;
e) însoțesc președintele comisiei în săli și ștampilează lucrările;
f) multiplică baremele aprobate de președintele comisiei și le afișează după epuizarea
timpului destinat probei scrise;
g) multiplică subiectele și baremele, cu cel mult 12 ore înaintea orei de desfășurare a probei,
asistați de președintele executiv;
h) participă la deschiderea lucrărilor și la ierarhizarea participanților;
i) participă la realizarea documentelor finale privind evidenţa şi corectitudinea desfăşurării
concursului;
j) răspund de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni;
k) asigură introducerea în calculator a rezultatelor concursului;
l) asigură afișarea rezultatelor concursului, înainte și după contestații;
m) înregistrează pe suport electronic, pentru inspectoratele şcolare şi MEN, subiectele,
baremele şi rezultatele competiţiei;
n) primesc și înregistrează contestațiile depuse de elevi;
o) 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:
a) elaborează/verifică subiectele și baremele de evaluare;
b) evaluează lucrările scrise repartizate de președintele executiv/vicepreședinții comisiei de
evaluare, în conformitate cu baremul și cu respectarea normelor deontologiei profesionale;
c) completează borderourile de evaluare;
d) reevaluează lucrările pentru care au fost depuse contestații, atunci când sunt desemnați de
președinte.
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Art.9. − Rezultatele probelor se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 puncte, 100 puncte
pentru probele orale și 100 puncte pentru probele scrise.
Art.10. − Calificarea elevilor la etapa națională a concursului este condiționată de punctajul obținut
la etapa județeană.
Art.11. − (1) Locurile alocate pentru etapa națională a concursului sunt stabilite astfel:
Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Județul

Nr. participanți la faza națională

Harghita
Mureș
Covasna
Bihor
Satu Mare
Cluj
Sălaj
Brașov
Arad
Maramureș
Timiș
Alba
Bistrița-Năsăud
Hunedoara
Bacau
Sibiu
București

28
28
28
16
16
16
13
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
216

Total

(2) În cazul în care există judeţe care nu participă la etapa naţională a concursului, sau nu ocupă
toate locurile alocate, locurile disponibile se acordă celorlalte judeţe, având în vedere punctajul
realizat la etapa anterioară.

Capitolul III
Probele de concurs
Art.12. − (1) În cadrul concursului probele de evaluare sunt specifice fiecărei secţiuni şi discipline
de concurs. Acestea pot fi teoretice şi/sau practice/experimentale în funcţie de specificul disciplinei/
domeniului de studiu.
(2) Probele susținute de concurenți în cadrul Concursului sunt probe individuale, obligatorii.
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(3) Probele susţinute pot fi scrise, scrise şi orale, scrise și practice sau practice.
Art.13. − (1) Concursul cuprinde 12 discipline de concurs, structurate în 7 secțiuni.
a. Secțiunea de biologie „ Nyárády Erazmus Gyula”:
1. Anatomie şi fiziologie, − probă scrisă și probă orală (prezentare Power Point);
2. Biologie vegetală şi animală − probă scrisă și probă orală (prezentare Power Point);
b. Secțiunea de geografie „Teleki Sámuel”:
1. Geografie fizică generală− probă scrisă;
2. Geografie umană− probă scrisă;
c. Secțiunea de informatică „Kalkulusz”:
1. Informatică– probă practică pe calculator;
2. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor − probă practică pe calculator;
d. Secțiunea de științe sociale „Societas Humana”:
Concursul planurilor de afaceri − probă scrisă și probă orală (prezentarea unui plan de afaceri);
e. Secțiunea de istorie „Historia Nostra”
Istoria maghiarilor − probă scrisă;
f. Secțiunea de chimie „Fabinyi Rudolf”:
1. Chimie generală şi anorganică − probă scrisă;
2. Chimie organică − probă scrisă;
g. Secțiunea de fizică „Heinrich László”:
1. Fenomene termice și producerea curentului continuu - probă scrisă și practică;
2. Oscilații și unde mecanice și circuite de curent alternativ - probă scrisă și practică;
Art.14. – (1) Punctajul probelor de concurs este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din
oficiu.
(2) La disciplinele de concurs cu două probe (scrisă și orală/ scrisă și practică) punctajul final este
calculat din suma punctajelor obținute la fiecare probă.
Art.15. – (1)Timpul de lucru la disciplinele de concurs cu probă scrisă este de 3 ore.
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(2) La disciplinele de concurs cu două probe (scrisă și orală) timpul de lucru la proba scrisă este de
1,5-2 ore, iar la probele orale timpul este de maximum 15 minute/elev.
Art.16. − Responsabilitatea elaborării subiectelor și a organizării concursului la toate etapele
concursului revine Comisiilor de organizare și evaluare de la nivelul școlii sau județului, conform
Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.15. − Programul desfășurării etapei naționale a concursului va fi conceput de către Comisia de
organizare și evaluare a concursului și avizat de inspectorul de specialitate/consilier/expert din
M.E.N. - D.G.M.R.P., D.M.
Capitolul IV
Evaluarea
Art.16. − (1) Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea
prevederilor cuprinse în Secţiunea a 2-a/Evaluarea, punctul B/ Desfăşurarea probelor de evaluare,
din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(2) La toate etapele concursului, evaluarea lucrărilor este realizată de către profesori de specialitate
din învăţământul universitar şi preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la disciplina de concurs la
care evaluează, nominalizaţi în comisii pentru fiecare etapă.
(3) Cadrele didactice care au elevi în concurs la o disciplină de concurs nu pot fi
propunători/evaluatori de subiecte la disciplina respectivă şi nu pot intra în contact cu
subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice.
Art.17. − (1) În conformitate cu prevederile Art. 49, alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare
şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, candidaţii pot contesta punctajul obţinut.
(2) Contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea de către elevul concurent a
formularului pus la dispoziţie de Comisia Centrală, pe care îl vor semna atât acesta cât şi un membru
al comisiei desemnat în acest sens.
Art.18. − (1) Rezolvarea contestaţiilor se desfăşoară astfel:
a) Comisia prezintă elevilor, pe nivele, rezolvarea detaliată a subiectelor.
b) Comisia discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice însoţitoare sau cu
părinţii) pe baza lucrării scrise.
c) Dacă elevul îşi retrage contestaţia este solicitat să specifice acest lucru cu asumarea prin
semnătură.
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d) Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o comisie de rezolvare a contestaţiilor.
(2) Termenul de depunere al contestaţiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor iniţiale.
(3) Punctajul acordat de comisia de contestaţii rămâne definitiv şi reprezintă nota finală.
ART.19. − Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoţitor,
coleg etc.) în absenţa elevului în cauză.
Art.20. − (1) Comunicarea rezultatelor obţinute de către elevi la probele de concurs se realizează
prin afişare, în ziua susţinerii probei.
(2) Termenul de depunere a contestaţiilor şi termenul de analiză şi răspuns la contestaţii sunt stabilite
de Comisia de organizare şi evaluare de la fiecare etapă, respectiv de Comisia centrală a competiţiei
naționale, şi sunt comunicate participanţilor în momentul afişării rezultatelor iniţiale în conformitate
cu prevederile art.50 alin.1 şi alin.2 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare.
Art.21. − În conformitate cu prevederile Art. 52 din Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare, rezultatele finale ale concursului sunt afişate înainte de
festivitatea de premiere.
Capitolul V
Premierea
Art.22. − (1) La etapa națională, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute.
(2) La etapa națională, la fiecare secţiune de concurs, se acordă maximum 3 premii (de regulă un
premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni în funcţie de numărul de participanţi
de la fiecare clasă (cel mult 15% din numărul participanţilor), rotunjit la numărul întreg imediat
superior, în cazul unui număr fracţionar, cu respectarea ierarhiei valorice şi a condiţiei de punctaj
stabilită prin prezentul regulament.
(3) În situaţiile în care doi sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs departajarea
va avea loc pe baza criteriilor de departajare stabilite înainte de inceperea concursului.
Art.23. − (1) La etapa națională a concursului, premiile şi menţiunile acordate de MEN constau în
diplome eliberate de MEN.
(2) Premiile speciale se acordă conform prevederilor Art. 56, alin. (1) şi (2) din Metodologia-cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
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(3) Premiile speciale pot fi acordate independent sau se pot adăuga premiilor şi menţiunilor acordate
de MEN.
(4) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia Centrală a competiției
naționale și vor fi comunicate participanților la deschiderea festivă a concursului.

Capitolul VI
Raportarea rezultatelor finale către MEN
Art.24. − (1) Rezultatele finale vor fi consemnate pe discipline, se vor introduce în dosare şi listele
participanţilor la fiecare disciplină.
(2) Pentru realizarea unor statistici la nivelul MEN se vor completa şi fişele raport pentru fiecare
disciplină.
(3) Toate subiectele şi baremele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate (în original) vor fi
transmise prin delegatul MEN (inclusiv în format electronic, pe un CD). La aceste documente se
adaugă şi diplomele MEN neutilizate sau anulate.
(4) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi redactate în WORD și salvate în PDF, cu păstrarea
formatului şi fonturilor recomandate.
(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL și salvate în PDF.

Capitolul VII
Dispoziţii finale
Art.25. − Orice informație privitoare la organizarea și desfășurarea competiției va fi făcută publică
numai de către președinții/președinții executivi/vicepreședinții comisiei.
Art.26. − (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 naţională a concursului şi în
timpul desfăşurării acesteia.
Art.27. − (1) Toți elevii participanți la etapa națională primesc o diplomă de participare, concepută
și realizată de inspectoratul școlar gazdă.
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(2) Profesorii însoțitori, precum și profesorii pregătitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare
județ primesc o adeverință de participare, eliberată de inspectoratul școlar județean gazdă.
Art.28. − (1) Indiferent de rolul în cadrul Concursului multidisciplinar „Bolyai Farkas”, profesorii
implicaţi în organizarea şi desfăşurarea etapelor concursului care vor încălca deontologia
profesională vor suporta consecinţele conform precizărilor Art. 66. din Metodologia-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(2) Comisia Centrală a Concursului multidisciplinar „Bolyai Farkas” are obligaţia de a înştiinţa, în
scris, M.E.N. -D.G.M.R.P., D.M despre eventualele nereguli semnalate.
(3) Inspectorii/consilierii/experţii din M.E.N. - D.G.M.R.P., D.M. vor informa în scris inspectoratele
şcolare judeţene cu privire la încălcarea normelor metodologice de către participanţii la competiţie.
Art.29. − Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau
modificarea legislației în acest sens.

Director,

Consilier,

Szepesi Alexandru

Kovács Zoltán Zsolt
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