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                                                                 Aprob, 

                 SECRETAR DE STAT, 

                  IRINA ELISABETA KOVÁCS 

 

 

REGULAMENTUL SPECIFIC  

 a 

 

 

Capitolul I  

Cadrul general 

Art. 1. 

a Concursului na ional  este elaborat în conformitate 

cu prevederile Metodologiei  

3035/2012,  ,  introduse  prin OMEN nr. 

  OMEN  nr. 3015/2019, Metodologie-cadru. 

Art. 2. (1)  

entând un 

bun exemplu de interculturalitate/ .  

(2)  , 

care vilor care au interes deosebit pentru dezvoltarea 

 sociale, civice,  antreprenoriale,  valorile 

 asumarea valorilor 

culturale, a propriei , competitivitatea 

nice, este  un bun model de a pune în aplicare 

spiritul fair-play-ului. 

 

Capitolul II 

Organizarea Concursului  

Art. 3. (1) Concursul   este deschis tuturor 

elevilor, de la forma de zi a  de stat, 

pentru etapele 

ulterioare la nivelul . 

 luri de 

 mixte. P

 echipa este al minimum, 3 (trei) elevi, dintre care 

minimum un elev trebuie  ,  de 

un cadru didactic.  

 are o t

stabilit anual de re consilierul/inspectorul/expertul 
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cadrul MEN, respectându-se bibliografia, care este transmis , prin inspectoratele 

  . 

4)  Înscrierea la  se face în baza 

unei cereri de înscriere (anexa 1), on-line sau prin e-mail,  

re, desemnat la nivelul inspectoratelor 

 pentru a coordona concursul.   

(5  sunt: 

 

(6) În ca  

 /  

57 din 

Metodologia  cadru. 

Art. 4. (1) Concursul  este organizat de MEN, prin 

le 

nonguvernamentale sau cu . 

de sponsorizare. 

(3

intercult  , 

 ei 

cadrul MEN, conform art. 60 alin. (1)  (8) din Metodologia-cadru. Coordonatorul 

concursului  este consilierul/ inspectorul/ 

 

, se constituie  Concursului 

,  

a 

MEN, 

 

(5 Comisia central Comisia de organizare a 

etap Concursului  

potrivit art. 62 - 67 din Metodologia-cadru. 

Art. 5. (1) La etapa , vor participa primele zece echipaje în ordinea 

puncta , pentru fiecare nivel 

gimnazial, liceal, 3 (trei) elevi, dintre care minimum un elev 

  dintre cei care au concurat la 

fazele anterioare  cadrul didactic coordonator al 

. 

(2) În cazul în care, la un nivel , chipaje, 

locul/locurile va/vor fi redistribuit/e unui alt nivel , astfel încât 

realizeze  de la  . 

Art. 6.  

/ al municip cu echipajele calificate  pentru etapa 

. 
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(2) Concursului 

  -

convenit cu consilierul/inspectorul/expertul ei 

MEN. 

 

Capitolul III  

 

Art. 7. (1)  : 

1. movarea drepturilor 

2014; 

; 

 cadru pentru pr  

4. Carta limbilor regionale sau minoritare, instrumente juridice ale Consiliului Europei, 

 

5. 

discriminare. 

(2) Orice carte, manuscris, poveste etc. ii relevante despre 

istoria,  

Art. 8. (1) Proba de concurs, 

, -o prezentare power-

 

-formale. urata 

probei de concurs 10 minute pentru fiecar . 

m descrierii 

realizate în anexa 2 a prezentului regulament. 

(3) Eval un juriu, format din trei membri 

pentru fiecare nivel , 

gradul al III-lea inclusiv) sau elevi  la  

 (3) La toate etapele , rezultatele 

 acestora, pentru fiecare categorie, niveluri de , 

în ordine a punctajelor. 

 (4) La  Concursul  nu se admit . 

 

Capitolul IV 

Premierea 

Art. 9. (1) La toate etapele , 

ierarhia echipajelor

. 

(2) La etapa jud , modul de acordare a premiilor este 

stabilit de organizatorii acestor etape ale concursului. 

(3) 

 

(4) La etapa , participarea elevilor este pe echipaj

fiecare nivel de , 3 (trei) 

, reprezentând, maximum, 
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Capitolul V 

 

 Art. 10. Concursului 

  pot 

executiv al Comisiei Centrale.   

 (2) D

 

deplasa

 

organizatorilor. 

 (3) 

 

Art. 11  Concursului 

, actul de 

identitate/carnetul de elev vizat pentru 

72 de ore înainte 

 

Art. 12. începând 8-2019, 

 

 

 

           AVIZAT, 

           Director,        

Alexandru   SZEPESI  

                                                                                                                   Inspector, 
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Anexa 1 

Cerere de înscriere/  F rezentare  

 

 

1.  

2. Localitate: 

3. Denumire:  

4. Telefon: 

5. E-mail: 

Coordonator 

1. Nume: 

2. Prenume: 

3. Specialitate: 

4. Telefon: 

5. E-mail: 

 

Elemente: 

1.  

2. Nivel (primar/gimnazial/liceal): 

3. Tip activitate (prezentare power-point, interviu, 

 etc.): 

4.  

5.  

6. Mesaj relevant pentru  activitatea ales : 

7. Metode folosite (descriere):  
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Anexa 2 

Evaluarea 

1.  (25 p) 

a. : 

: 

n participarea la acest proiect: 

2.  (25 p) 

a. Nivelul artistic al echipei: 

b. Cât de inovatoare este ideea: 

c. Modalitatea de implementare în comunitate a idei de interculturalitate: 

d. Ineditul modului de prezentare al echipei: 

3.  (25 p) 

a.  

b. Modalitatea de repartizare a sarcinilor  

c. Proiectul a f  

d. Echi   

4.  (25 p) 

a. postere, 

 

b. Echipa a folosit internetul pentru a-

imagini etc. 

c. -mediei locale/ jud

 

 

 

În cadrul acestui concurs se vor avea în vedere aspectele inovatoare ale 

apele 

-au 

 

.  


