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I. Cadrul general
Art.1. – Prezentul regulament are la bază prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare, aprobat prin O.M. 3035/2012, numită în continuare Metodologiacadru, și reglementează organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de Istoria şi
tradiţiile minorităţii maghiare din România, numit în continuare olimpiada.
Art.2. - Olimpiada este organizată de Ministerul Educației Naționale (MEN), Direcția
Minorități prin inspectoratele școlare/unitățile de învățământ subordonate.
Art.3. – (1) Olimpiada este un concurs de excelență, care urmărește stimularea
dezvoltării interesului pentru lectura unor texte cu subiect istoric, a competențelor de
înțelegere, utilizarea corectă a termenilor istorici, vizând limbajul specific al domeniului
istoriei şi tradiţiilor minorităţii maghiare din România. Obiectivele specifice ale
olimpiadei sunt: dezvoltarea creativităţii elevilor, dezvoltarea vocabularului activ,
precum şi a capacităţii de exprimare scrisă, dezvoltarea personalităţii elevilor, prin
cunoaşterea personajelor şi evenimentelor din istorie, respectiv dezvoltarea spiritului de
observaţie.
- (2) Olimpiada antrenează tinerii aparţinând minorităţii maghiare din România
în activităţi comune menite să promoveze limba, istoria, tradiţiile şi dialogul
intercultural şi se desfăşoară în parteneriat cu Departamentul de Istorie în limba
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maghiară din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca.
- (3) Această competiție se organizează pentru elevii din clasele a VI-a respectiv a
VII-a, care învață disciplina Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România,
probele fiind elaborate conform programei școlare în vigoare. La această competiţie pot
participa elevi de la toate formele de învăţământ: de la învăţământ de stat, învăţământ
particular sau confesional, la clasa la care sunt înscrişi în anul de desfăşurare al
concursului.
- (4) La olimpiadă, la toate etapele, elevii participă în cadrul echipajelor formate
din doi elevi din clasele a VI-a respectiv a VII-a, din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare
(echipajele vor fi omogene).

Art.4. – (1) Probele de concurs se vor desfășura pe clase: a VI-a, respectiv a VII-a, în total
pe 2 nivele de studiu, subiectele vor evalua competențele formate pe baza programei
școlare în vigoare.
Art.5. – (1) Olimpiada are următoarele etape succesive:
 etapa pe școală
 etapa locală
 etapa județeană
 etapa națională.
- (2) Exceptând etapa pe școală, la fiecare dintre etapele competiției vor participa
numai echipele calificate la etapa anterioară, cu respectarea ierarhiei, prin evaluarea
probelor.
- (3) În cazul, în care numărul de elevi/unități de învățământ participante este mic,
inspectoratele pot decide, să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform
Metodologiei-cadru.
II. Programa olimpiadei și structura subiectelor
Art.6. – Programa de olimpiadă se bazează pe tematica programei școlare în vigoare.
Art.7. – (1) Tipuri de itemi la probele scrise: itemi cu variante multiple, prezentarea unor
evenimente istorice, completarea unor fișe, prezentarea creativă a unor întâmplări
istorice, rezolvarea unor situații-problemă prin utilizarea corectă a documentelor
referitoare la istoria și tradițiile minorității maghiare, prezentarea unor scenete pe teme
istorice.
- (2) Evaluarea la etapa naţională constă în două probe, după cum urmează:
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a. Proba scrisă, conform programei școlare în vigoare;
b. Prezentarea unei scenete de echipaj de maxim 4 minute/echipaj, conform tematicii
anexei la prezentul regulament specific. Proba unei scenete de echipaj este obligatorie
doar la etapa națională a olimpiadei.
Scopul acestui tip de evaluare este să asigure punerea în valoare a culturii generale a
elevilor, a competenţelor de comunicare în limba maternă şi a competenţelor culturale
şi de interelaţionare, cu scopul creşterii calităţii universului cognitiv individual. Proba
scrisă și proba de prezentare a unei scenete de echipaj se punctează separat, iar nota
finală se calculează în proporție de 70-30 %, proba scrisă însemnând 70%, iar sceneta
30% din nota finală.
(3) Subiectele pentru proba scrisă la etapele judeţeană şi naţională sunt elaborate de
membrii Comisiei Naționale, sub coordonarea consilierului responsabil din cadrul
MEN, în preziua fiecărei etape a olimpiadei.
(4) Subiectele evaluează competențele generale și specifice disciplinei Istoria şi tradiţiile
minorităţii maghiare din România.
III. Organizarea etapei pe școală și a etapei locale
Art.8. – Organizarea etapei pe școală și a etapei locale, numirea comisiilor de organizare și
evaluare se desfășoară conform prevederilor Metodologiei-cadru după consultarea
metodiștilor și cadrelor didactice implicate.
Art.9. – Perioada și locul desfășurării etapelor pe școală și locală sunt stabilite de către
inspectorul școlar județean responsabil pentru învățământul în limbile minorităților
naționale, după consultarea metodiștilor și cadrelor didactice implicate.
Art.10. – Subiectele pentru etapa pe școală și etapa locală vor fi elaborate de către
Comisiile de organizare și evaluare pe baza propunerilor făcute în acest regulament
specific.
Art.11. – (1) Comisiile de organizare și de evaluare vor stabili criteriile de selecție al
participanților pentru etapa următoare.
- (2) Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfășurare a concursului înainte de
începerea probelor.
- (3) După corectarea probelor scrise, Comisia de organizare și evaluare va întocmi
listele elevilor participanți, pe echipe respectiv pe nivele de studiu, în ordinea
descrescătoare a mediilor.
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IV. Organizarea etapei județene/a municipiului București și stabilirea numărului de
locuri pentru etapa națională
Art.12. – Calificarea la etapa județeană a Olimpiadei se face – de regulă – de la etapa
locală.
Art.13. – Perioada și locul desfășurării etapelor județene și naționale ale competiției sunt
definite anual de Calendarul olimpiadelor naționale școlare în vigoare, elaborate de
Ministerul Educației Naţionale.
Art.14. – Pe baza propunerilor făcute de reprezentanții și metodiștii implicaţi,
inspectorii de specialitate din județe/municipiul București vor numi Comisiile județene de
organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru. Acestea vor avea următoarele
subcomisii:
Subcomisia de organizare
Subcomisia de elaborare a subiectelor
Subcomisia de evaluare
Art.15. – (1) Pentru etapa județeană Subcomisia de elaborare a propunerilor de subiecte a
fiecărui județ trimite propuneri de subiecte în format electronic pe adresa inspectorului
de specialitate/metodistului responsabil din județul respectiv.
- (2) Inspectorii de specialitate și metodiștii responsabili vor sprijini elaborarea
subiectelor înaintând către consilierul din MEN propunerile de subiecte din partea
fiecărui județ participant, conform hotărârii Comisiei Naționale de specialitate, după
cum urmează:
- Covasna, Harghita, Mureș - câte două variante de subiecte pentru fiecare an de studiu,
pentru clasele a VI-a și a VII-a;
- Bihor, Satu Mare, Cluj, Sălaj: câte o variantă de subiect pentru fiecare an de studiu,
pentru clasele a VI-a și a VII-a;
- Arad, Brașov, Maramureș, Alba: câte o variantă de subiect pentru clasa a VI-a;
- Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Timiș, București, Bacău: câte o variantă de subiect pentru
clasa a VII-a.
(3) Pe baza propunerilor, Comisia Națională de Specialitate elaborează subiectele
pentru etapa județeană, care la rândul ei transmite consilierului MEN. Membrii
Comisiei Naționale de Specialitate vor asigura secretul subiectelor și baremelor de
corectare și notare.
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(4) Subiectele pentru etapa județeană sunt transmise în format electronic de către
consilierul MEN fiecărui județ la inspectorul de specialitate/metodistului responsabil, în
ziua susținerii probei scrise.
(5) Calificarea echipajelor la etapa națională este condiționată de obținerea unui punctaj
minim de 90 de puncte.

Art.16. – (1)Locurile alocate pentru etapa națională a olimpiadei sunt stabilite astfel:

Nr.
crt.

Județul

Nr. participanți la faza națională

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

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

6*
6
6
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
106+2*

Clasa a VII-a
6
6
6
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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*Județul organizator al etapei naționale beneficiază de 2 locuri suplimentare. Județele
ale căror elevi obțin primele premii (premiul I,II și III la fiecare clasă), vor beneficia anul
următor de câte 2-2 locuri suplimentare pentru etapa națională a olimpiadei, însemnând
în total 12 locuri. Această posibilitate oferă un cadru de motivație mai profund pentru
întreaga olimpiadă.
- (2) Locurile cuprinse în tabel se pot redistribui între județe de către consilierul
responsabil din cadrul Ministerul Educației Naţionale, în urma unei analize cu privire
la participarea elevilor și rezultatele obținute la etapa județeană a concursului, cu
respectarea numărului total de participanți pe locurile finanțate.
Art.17. – (1) Rezultatele olimpiadei județene și datele necesare sunt transmise în format
electronic sub formă de tabel cel târziu în 5 zile după desfășurarea activității către
consilierul responsabil din MEN care, la rândul lui, le trimite Comisiei de organizare a
etapei naționale.
V. Etapa națională
Art.18. – Echipajul clasat pe locul I (premiul I) la etapa județeană va fi calificată la etapa
națională a Olimpiadei. Celelalte echipe vor fi calificate la etapa națională în limita
locurilor alocate județului din cauză.
Art.19. – Programul desfășurării etapei naționale, avizat de D.M. din M.E.N., va fi
propus de către unitatea/unitățile de învățământ organizatoare cu consultarea
inspectorului responsabil pentru învățământul cu predare în limbile minorităților
naționale din județul-gazdă și va corespunde perioadei din Calendarul olimpiadelor
naționale școlare.
Art.20. – (1) Comisia Centrală a competiției se constituie conform prevederilor
Metodologiei-cadru și va avea două subcomisii, după cum urmează: Subcomisia de
elaborare a subiectelor și Subcomisia de evaluare.
Art. 21. – (1) Pentru etapa națională a Olimpiadei, Subcomisia de elaborare a propunerilor
de subiecte a fiecărui județ trimite propuneri de subiecte în format electronic pe adresa
inspecorului de specialitate/metodistului responsabil din județul respectiv.
(2) Inspectorii de specialitate și metodiștii responsabili vor sprijini elaborarea
subiectelor înaintând către consilierul din MEN propunerile de subiecte din partea
fiecărui județ participant, conform hotărârii Comisiei Naționale de specialitate, după
cum urmează:
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- Covasna, Harghita, Mureș - câte două variante de subiecte pentru fiecare an de studiu,
pentru clasele a VI-a și a VII-a;
- Bihor, Satu Mare, Cluj, Sălaj: câte o variantă de subiect pentru fiecare an de studiu,
pentru clasele a VI-a și a VII-a;
- Arad, Brașov, Maramureș, Alba: câte o variantă de subiect pentru clasa a VI-a;
- Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Timiș, București, Bacău: câte o variantă de subiect pentru
clasa a VII-a.
- (3) Subiectele pentru etapa națională vor fi elaborate de Subcomisia de elaborare a
subiectelor cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise.
- (4) Fiecare membru al Subcomisiei de elaborare a subiectelor va lua în cosiderare toate
propunerile, decizia finală se va lua după dezbatere și vot dechis. Rezultatul votului
este incontestabil.
- (5) Durata probei scrise este de 2 ore.
În cadrul olimpiadei membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului
timp de lucru acordat.
- (6) Membrii Subcomisiei de elaborare a subiectelor vor asigura secretul subiectelor și
al baremelor de corectare și notare.
- (7) Se elaborează o singură variantă, căreia i se va asigura securitatea corespunzătoare.
Art.22. – (1) Evaluarea probelor scrise este realizată de către profesori de specialitate din
învățământul preuniversitar, nominalizați în comisie, care nu au elevi calificați la clasa,
la care evaluează.
(2) Probele vor fi evaluate și notate respectând întocmai baremul de evaluare și notare.
(3) Evaluatorii vor lucra individual , în săli de clasă diferite, nu vor circula între săli, și
nu vor influența colegii lor evaluatori în privința notării probelor scrise.
(4) În cazul în care punctajul acordat diferă cu mai mult de 10%, președintele executiv
va numi o nouă echipă de evaluare, care va stabili nota finală.
(5) Propunerile președintelui Comisiei Centrale referitoare la notarea lucrărilor au un
caracter consultativ.
(6) Până la afișarea rezultatului evaluatorii nu vor face publice rezultatele parțiale, nu
vor da declarații presei.
Art.23. – (1) Afișarea rezultatelor se face conform Metodologiei-cadru.
(2) Secretarul Comisiei Centrale va multiplica un set de tabele cuprinzând
rezultatele elevilor și pentru membrii comisiei.
Art.24. – După afișarea rezultatelor toți concurenții pot participa la o discuție publică
împreună cu evaluatorii probelor scrise, care își vor expune criteriile de evaluare și
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notare, pot consilia elevii pentru a obține rezultate mai bune în viitor. La această
întâlnire pot participa și profesorii îndrumători sau însoțitori ai elevilor.
Art.25. – (1) Contestațiile se pot depune conform Metodologiei-cadru. Echipajele pot
contesta doar rezultatul probei scrise.
(2) Contestarea se face prin completarea de către elevii echipei concurente a
formularului pus la dispoziție de Comisia Centrală a Olimpiadei, pe care îl vor semna,
atât elevii, cât și un membru al comisiei desemnat în acest sens.
(3) Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană în absența elevilor în
cauză.
(4) Reevaluarea probelor scrise este efectuată de o subcomisie de contestații numită de
președintele executiv, alcătuită din 2 membri, alții, decât cei care au evaluat inițial.
(5) Rezultatele finale se vor comunica prin afișare în termen de 24 de ore de la
depunerea contestațiilor, înainte de festivitatea de premiere și sunt definitive.
VI. Acordarea premiilor
Art 26. (1) La etapa naţională, premiile se acordă în conformitate cu prevederile
Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
(2) La etapa națională se acordă cel mult șase premii de echipaj, trei premii pentru
echipajele câștigătoare din clasa a VI-a și trei premii pentru cele din clasa a VII-a.
Fiecare membru al echipei care obține distincția va primi o diplomă cu număr de
înregistrare de la MEN.
(3) Pe lângă premiile acordate de MEN, la etapa națională pot fi acordate premii
speciale, de către societăți științifice, asociații profesionale, universități, autorități locale
sau sponsori.
(4) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare,
concepută și realizată de inspectoratul școlar județean-gazdă.
(5) Profesorii însoțitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare județ/municipiul
București vor primi o adeverință de participare, eliberată de inspectoratul școlar
județean gazdă.
VII. Dispoziții finale
Art.27. – (1) Ierarhia concurenților în vederea premierii se stabilește în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute.
(2) Modul de acordare a premiilor respectă prevederile Art.54 și Art.55 din
Metodologia-cadru.
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(3) Președintele executiv al comisiei de la faza judeţeană/municipiul Bucureşti
(inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a
transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a
municipiului București, la Ministerul Educaţiei Naționale în atenţia specialistului
responsabil pentru organizarea olimpiadei naționale, datele elevilor calificaţi pentru
etapa naţională.
(4) Listele nominale ale elevilor calificaţi şi cadrelor didactice care participă la etapa
națională a olimpiadei vor fi semnate de inspectorul şcolar general/adjunct, respectiv
inspectorul de specialitate/inspectorul responsabil pentru minoritățile naționale şi transmise
prin e-mail, în format scanat și word, la adresa: nagy.gabriella@edu.gov.ro ce va fi
comunicată, în timp util organizatorilor, până la data limită precizată.
NOTĂ. Prezentul regulament rămâne în vigoare până la o nouă reglementare.

CONSILIER,
Nagy Gabriella
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ANEXĂ
TEMATICA GENERALĂ PENTRU proba scrisă respectiv pentru prezentarea unei
scenete de maxim 4 minute la
Olimpiada naţională de Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România
Tematika a jelenet bemutatásához a VI. osztályos diákok számára
1. A magyar nép és nyelv kialakulása
2. Eredetmítoszok és legendák
3. Tudomány és hagyomány a magyar nép és nyelv eredetéről
4. A kialakulás terei és ideje
5. A magyar törzsek vándorlása 895 előtt
6. A vándorlás fontosabb állomásai
7. Rokonnépek és kapcsolat a szomszédos népekkel
8. Az ősmagyarság életmódja és hitvilága
9. Nomád és letelepedett életmód. Települések és temetők
10. Hitvilág: totemizmus, sámánizmus, animizmus
11. Élet a jurtában; Harcosok temetkezési szokásai
12. A honfoglalás. A magyarok letelepedése Pannóniába és a Kárpátmedencébe
13. Kalandozások
14. A középkori magyar állam kialakulása
15. A törzsi társadalom felbomlásától a feudális állam kialakuláig: Géza és I.
István szerepe az állam megszervezésében
16. Az új rend megszilárdulása. A nyugati kereszténység elterjedése
17. Az erdélyi vajdaság
18. Társadalmi és politikai helyzet a XI–XIII. században
19. A vajdaság kialakulása és megszervezése a XII. században
20. Életmód és együttélés
21. A tatárjárás és következményei
22. Kultúra a korai feudalizmusban
23. Társadalmi és gazdasági fejlődés a feudalizmusban
24. Falusi és városi élet
25. A céhrendszer – nyugati hatás
26. A társadalom felépítése: nemesek, jobbágyok
27. Az Anjou-dinasztia. A magyar királyság központosítása
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28. Törökellenes harcok. Az oszmán veszély  Fontosabb csaták és
következményeik. Hunyadi János és Mátyás

Notă. Pentru etapa pe școală conținuturile sunt abordate până la tema nr. 10, inclusiv,
pentru etapa locală până la tema nr. 16, inclusiv, pentru etapa județeană până la nr. 21
iar pentru etapa națională toate cele 28 de teme enumerate.
Tematika a jelenet bemutatásához a VII. osztályos diákok számára
1.

Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása és fejlődése (1541-1690)

2.

Európai viszonyok

3.

A fejedelemség politikai rendszere

4.

Állami intézmények

5.

Nagy fejedelmek: Báthory István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György

6.

A fejedelemség vége

7.

Gazdasági fejlődés a XVII. században: városi és falusi élet

8.

A székely társadalom fejlődése

9.

Erdélyi humanizmus és reneszánsz

10. A reformáció és ellenreformáció főbb eseményei és következményei
11. Erdély az európai tolerancia példája
12. Szokások és hagyományok
13. Erdély a helyi művelődésben
14. Jelentős személyiségek: Nicolaus Olahus, Szamosközi István, Heltai Gáspár,
Johannes Honterus, Dávid Ferenc, Borsos Tamás, Szenczi Molnár Albert,
Apáczai Csere János, Bethlen Miklós, Kájoni János, Árva Bethlen Kata
15. Az erdélyi magyarok a Habsburg Birodalomban (1690-1867)
16. A Lipót-féle hitlevél és Erdély új politikai-jogi helyzete
17. A kuruc mozgalom és leverése
18. Mária Terézia és II. József főbb reformjai
19. Gazdasági, társadalmi és művelődési politika
20. A reformkor főbb eszméi
21. A liberalizmus és a nemesi ellenállás főbb személyiségei
22. A felvilágosodás és a reformkor műveltsége
23. A magyar művelődés és tudomány főbb személyiségei: Bolyai Farkas, Bolyai
János, Mikes Kelemen, Aranka György, Bölöni Farkas Sándor, BrassaiSámuel,
Benkő József, Gyarmathi Sámuel, Kőrösi Csoma Sándor, Kővári László, Jakab
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Elek,Wesselényi Miklós, Mikó Imre
24. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc. A forradalom okai és kitörése
25. A magyar forradalom megvalósításai
26. A magyar forradalom és nemzetiségi kérdés
27. Társadalmi és nemzetiségi feszültségek
28. A forradalom leverése
29. A forradalomtól a kiegyezésig (1849-1867)
30. A magyar emigráció
31. Az önkényuralommal szembeni ellenállás
32. Az osztrák-magyar kiegyezés
33. Erdély az Osztrák-Magyar Monarchiában (1867-1914)
34. Az első világháború és következményei (1914-1918)
Notă. Pentru etapa pe școală conținuturile sunt abordate până la tema nr. 10, inclusiv,
pentru etapa locală până la tema nr. 18, inclusiv, pentru etapa județeană până la nr. 22
iar pentru etapa națională toate cele 34 de teme enumerate.
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