
 
 
 
 

 

 

 

            

ORDIN  

de modificare și completare a Anexelor nr. 2 - 9 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind 

aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel 

internațional, național și regional, în anul școlar 2018-2019 

 

 

În baza prevederilor art. 57, alin. (4), din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 12 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr.26/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Ministrul Educaţiei Naționale 

emite prezentul ordin: 

 

 

Art. I. Anexele nr. 2 și nr. 3 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare 

ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 

2018-2019 se modifică și se completează după cum urmează: 
1. la poziția 07, Anexa 2 textul se modifică astfel: 

07. Limba turcă (cu două 

secțiuni: limba și 

literatura turcă 

maternă; limba turcă 

modernă) 

decembrie 

2018  

februarie 

2019  

martie 

2019  

-  09-12 

mai 

2019  

Tulcea  

jud. Tulcea  

În parteneriat cu 

Uniunea 

Democrată 

Turcă din 

România  

2. la poziția 22, Anexa 2, textul se modifică astfel: 
22. Matematică 14 ianuarie –  

3 februarie 

2019  

11 februarie 

– 3 martie 

2019  

16 martie 

2019  

-  20 – 26 

aprilie 

2019  

jud. 

Hunedoara  

Proba: marţi, 23 

aprilie 2019  

Baraj liceu: joi, 

25 aprilie 2019, 

jud. Hunedoara 

Baraj gimnaziu: 

27 - 29 aprilie 

2019, București 

20 – 26 

aprilie 

2019  

jud. 

Hunedoara  

3. la poziția 27, Anexa 2, textul se modifică astfel: 
27. Biologie decembrie 

2018  

ianuarie 

2019  

17 

martie 

2019  

-  21-26 

aprilie 

2019  

Oradea, 

jud. Bihor 

În colaborare cu 

ISJ Bihor 

4. la poziția 14, Anexa 3, textul se modifică astfel: 
14. MATEMATICĂ - olimpiadă pentru 

gimnaziile maghiare din Europa  
 

lot lărgit  4 – 7 aprilie 

2019  

Sovata, jud. 

Mureș  

-  

 

 



 
 
 
 

 

Art. II. Anexa nr. 4 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2018-

2019 se modifică după cum urmează: 
1. la poziția 16 textul se modifică astfel: 

42 CONCURSUL DE MATEMATICĂ 

„BRENYÓ MIHÁLY”  
- -  16 februarie 

2019 

- 17 – 19 

mai 2019 

Tg. Mureș, 

jud. Mureș 

cls. III 

- IV 

2. la poziția 42 textul se modifică astfel: 

42 Competiția sportivă „Pentatlon 

pentru clasele I-IV” 

- -  martie – 

mai 2019 

- 17 – 19 mai 

2019 

Cluj -  Napoca, 

jud. Cluj 

 

3. la poziția 62 textul se modifică astfel: 

62 Concursul național transdisciplinar  

„Örökségünk őrei – protectorii 

patrimoniului“ 

- -  februarie 

2019 

februarie – 

martie  

2019 

5 – 7 

aprilie 

2019 

Cluj -  

Napoca, 

jud. Cluj 

Cls. IX- 

XII  

 

Art. III. Anexa nr. 5 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2018-

2019 se modifică și se completează după cum urmează: 

1. după poziția 51 se adaugă o nouă poziție, 51 bis, cu următorul conținut:  
51 

bis 

Concursul „Bebras 

România” 

- - 12 – 17 

noiembrie 2018 

- 11 – 15 martie 

2019 

Concurs on-

line 

În colaborare cu 

ECDL România 

2. după poziția 62 se adaugă o nouă poziție, 62 bis, cu următorul conținut:  
62 

bis 

Competiția de IT și antreprenoriat pentru 

fete  - Technovation Challenge 

- - - - ianuarie  - 

mai 2019 

Concurs 

on-line 

Parteneriat 

ADFABER 

3. la poziția 117 textul se modifică astfel: 
117 Competiția Java  - 

Programează în Greenfoot 

- -  - - decembrie 2018 

– februarie 2019 

Concurs 

on-line 

Parteneriat ORACLE 

și ADFABER  

4. la poziția 25 textul se modifică astfel: 
25 Concursul de informatică pentru 

liceele cu predare în limba 

maghiară „Fiatalok a digitális 

világban - Tinerii în lumea 

digitală” 

- -  15 februarie 

2019 

- 22-23 

martie 2019 

Oradea, 

jud. Bihor 

Cls. IX - XII  

 

Art. VI. Anexa nr. 6 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2018-

2019 se modifică după cum urmează: 

- la poziția 26 textul se modifică astfel: 
26 Concursul de ecologie „Madarak 

és fák napja”  

- -  - 5 aprilie 

2019 

Liceul Tehnologic 

„Cserey-Goga” Crasna, 

jud. Sălaj  

Cls. V - VIII 

 

 

Art. V. Anexa nr. 7 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2018-

2019 se modifică și se completează după cum urmează: 

- după poziția 63 se adaugă o nouă poziție, 63 bis, cu următorul conținut:  

63 

bis 

Festivalul internaţional de folclor 

pentru copii „Am fost ș-om fi” 
februarie - mai 

Clubul Copiilor Sighetu 

Marmației 

Sighetu  

Marmației 
MM 

 

 

 



 
 
 
 

 

Art. VI. Anexa nr. 8 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2018-

2019 se modifică și se completează după cum urmează: 

1. la poziția 15 textul se modifică astfel: 
15 Concursul naţional „Arta - 

între talent și dăruire” 

ianuarie - iunie Școala Gimnazială „Ion 

Vișoiu” Chitila, Fundația 

„Prețuiește Clipa” Chitila 

Chitila IF 

2. poziția 60 se elimină; 

3. după poziția 26 se adaugă o nouă poziție, 26 bis, cu următorul conținut:  
26 

bis 

Festivalul-concurs naţional 

„Diversitas” 

februarie - aprilie Școala Gimnazială „George 

Enescu” Năvodari 

Năvodari CT 

4. după poziția 42 se adaugă o nouă poziție, 42 bis, cu următorul conținut:  

42 

bis 

Concurs de dans pentru 

preșcolari „Steluțele Dansului" 
martie - mai  

Palatul Copiilor Buzău (Filiala 

Clubul Copiilor Râmnicu Sărat) 

Râmnicu 

Sărat 
BZ 

 

Art. VII. Anexa nr. 9 la ordinul MEN nr. 3016/09.01.2019 privind aprobarea competițiilor școlare ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2018-

2019 se modifică și se completează după cum urmează:  

1) poziția 576 se elimină; 

2) după poziția 2288 se adaugă o nouă poziție, 2288 bis, cu următorul conținut:  

2288 

bis 

Proiect regional „Micii 

întreprinzători” 

octombrie - 

iunie  

Educație civică, 

voluntariat, 

proiecte caritabile 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

nr. 8 Vaslui 

Vaslui VS 

 

Art. VIII. Direcţia Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial,  Direcţia Generală 

Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală Minorități și Relația cu 

Parlamentul din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ 

preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

 

Ministru, 

Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

București 

Nr. 3640 

Data 05.03.2019 


