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Investeşte în oameni!

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“
Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“
Contract POSDRU/190/1.1./S/156905
Nr.555./23.11.2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI LA
LIMBAMATERNĂ DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IMPLICATE ÎN

PROIECT

Art. 1 - Organizatorul și Regulamentul
Concursul este organizată de ISJ Harghita in parteneriat cu SC Didactica Publishing House SRL,
în cadrul proiectului POSDRU/190/1.1./S/156905, cu titlul „Educatie si Performanta” si este
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

(1)Documentele ce stau la baza acestui regulament sunt următoarele:
a. Contractul de finanțare nr.7162/D/29.07.2015, cu toate completările şi modificările
ulterioare, inclusiv anexele sale;
b. Ghidul Solicitantului – condiții generale 2013 și Ghidul Solicitantului – condiţii
specifice (cererea de proiecte nr. 190);
c. Instrucțiunile emise de AMPOSDRU;

(3) Participanții la competiție sunt obligaţi să respecte termenii și condițiile prezentului
Regulament de organizare și desfășurare a concursului (denumit în continuare “Regulament”).

(4)Regulamentul este disponibil în mod gratuit, în permanență, pe durata competiției, pe
pagina web a proiectului www.educatie-performanta.ro, la capitolul Concursuri/Regulamente
si rezultate.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării
prealabile, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor,
pe portalul proiectului.

http://www.educatie-performanta.ro


Art. 2 - Locul și durata de desfășurare
(1)Concursul este organizat la nivel judetean, în cele 80 de unităţi şcolare din judeţul

Harghita implicate în proiect.
(2)Concursul se desfășoară în data de 24.11.2015, conform următorului calendar :

Nr.
crt

Etapa de desfasurare a competitiei Perioada orientativa

1 Desfăşurarea concursului 24.11.2015
2 Anunţarea rezultatelor 26.11.2015
3 Acordarea sumelor aferente premiilor 26.11.2015
4 Festivităţile de premiere 26.11.2015

 Subiectele de concurs sunt elaborate de experţii elaborare subiecte şi fişe de consiliere.
 Testele se vor livra de partenerul SC Didactica Publishing House SRL către toate cele 80

de şcoli din concurs până în dimineaţa zilei organizării concursului.
 Fiecare candidat va primi foi de concurs cu subiectul tipărit pe care redactează

răspunsurile. Lucrările se vor secretiza şi se va completa fiecare pagină a foilor de
concurs cu numele candidatului şi şcoala.

 Conducerea fiecărei şcoli va lua măsuri pentru organizarea concursului la nivel de şcoală:

- Supravegherea elevilor se va realiza de către alţi experţi decât cei care predau elevilor
participanţi la concurs;
- Pentru evaluare, lucrările elevilor vor fi amestecate, numerotate şi repartizate
evaluatorilor.
- Fiecare lucrare va fi corectată de către un singur evaluator – expert

evaluare/consiliere/implementare care a coordonat grupul.
- Timp de lucru: 30 de minute / clasa I.
- Timp de lucru: 60 de minute / clasele II - VII.

După corectare lucrările se predau expertului local monitorizare din fiecare şcoală
implicată în proiect.

Art. 3 – Premii acordate:



2.2Subvenţii (ajutoare,
premii)

Nr. persoane care
primesc subvenţii

Cost unitar (valoarea estimată a
subvenţiei/participant acordată
lunar)

Premiul III 387 200 lei/elev participant
Premiul II 380 300 lei/elev participant
Premiul I 359 400 lei/elev participant

Premiile se acordă conform tabelului ataşat(Anexa 1). Acesta se regăseşte pe site-ul proiectului
la secţiunea Premii şcoli.

Premiile se acordă astfel:
Şcolile cu un număr de 220 de elevi şi cele cu un număr mai mare de 220 de elevi acordă câte
un premiu I,II si III pentru fiecare clasă( an de studiu) din concurs.

Şcolile cu un număr sub 220 de elevi se grupează pe zone conform tabelului ataşat, în grupe
de 2 sau 3 şcoli.

- Premiul al II-lea – se vor acorda suplimentar încă 21 de premii (câte 1 premiu pentru fiecare
grup de şcoli în parte).

- Premiul al III- lea – se vor acorda suplimentar încă 21 de premii (câte 1 premiu pentru
fiecare grup de şcoli în parte) + 7 premii suplimentare (pentru şcolile grupate câte 3)

Gruparea s-a efectuat astfel:
1. Impărţirea pe zone: Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc,

Topliţa.
2. Pentru Zona Ciuc( 19 scoli) s-a efectuat o grupare după următorul criteriu: au fost

selectate şcolile cu cel mai mare număr de elevi ( 7 şcoli) . Exceptie: Deoarece
două şcoli din cele 7 şcoli sunt foarte apropiate s-a efectuat gruparea acestora

( Valea Rece si Lunca de Sus), iar următoarele şcoli în functie de numărul de elevi
au fost Bancu si Sântimbru, cu acelaşi număr de elevi şi au devenit şcoli cu număr
mare de elevi, la care s-a ataşat şcoala Sâncrăieni deoarece sunt în aceeaşi zonă.
Pentru restul şcolilor selectate, cu cel mai mare număr de elevi, ataşarea s-a efectuat
în funcţie de cea mai apropiată şcoală, astfel încât prin grupare numărul elevilor să
fie între 270 si 380 de elevi( 2-3 şcoli grupate).

3. Pentru Zona Gheorgheni( 6 şcoli) s-a efectuat o grupare după urmatorul criteriu:
au fost selectate primele 3 şcoli cu cel mai mare număr de elevi, la care s-au ataşat
restul de 3 şcoli în funcţie de cea mai apropiată şcoală.



4. Pentru Zona Odorheiu Secuiesc ( 12 şcoli) s-a efectuat o grupare după următorul
criteriu: au fost selectate primele 6 şcoli cu cel mai mare număr de elevi. Excepţie:
Deoarece doua scoli din cele 6 şcoli sunt foarte apropiate s-a efectuat gruparea
acestora( Căpâlnita si Vlăhiţa), iar urmatoarea şcoală în funcţie de numărul de
elevi a fost Dealu şi a devenit şcoala cu număr mare de elevi, la care s-a ataşat
şcoala Vârşag deoarece sunt în aceeaşi zonă. Pentru restul şcolilor selectate, cu cel
mai mare număr de elevi, ataşarea s-a efectuat în funcţie de cea mai apropiată
şcoală.

5. Pentru Zona Cristuru Secuiesc ( 4 scoli) s-a efectuat o grupare după urmatorul
criteriu: au fost selectte primele 2 şcoli cu cel mai mare număr de elevi, la care s-au
alipit restul de 2 şcoli în funcţie de cea mai apropiată şcoală.

6. Pentru Zona Topliţa( 8 şcoli) s-a efectuat o grupare după următorul criteriu: au
fost selectate şcolile cu cel mai mare număr de elevi, la care s-au ataşat restul de
şcoli, în funcţie de cea mai apropiată şcoală, astfel încât prin grupare numărul
elevilor să fie în jur de 300 de elevi( 2-3 şcoli grupate).

In situatia in care mai multi elevi participanti din aceeasi scoala/grup de scoli obtin acelasi
punctaj pentru premiul I, II sau III se organizeaza o proba de baraj.
Proba de baraj se organizeaza numai in scolile in care elevii din acelasi an de studiu au
acelasi punctaj.

Premiile vor fi achitate de către ISJ Harghita. Le va furniza la nivelul fiecărei școli din
concurs, conform tabelului (Anexa 1) la prezentul regulament. Unităţile de învăţământ vor
primi şi Procese-verbale de predare-primire, care vor fi semnate de reprezentantul legal al
şcolii şi returnate.

Art. 4 – Dreptul de participare
(1)La prezentul concurs pot participa toate cele 80 de unități de învățământ implicate în

proiectul Educatie şi Performanta şi toti cei 15.000 de elevi din grupul tintă al proiectului.
(2)Experţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea

informaţiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise organizatorului, acesta
neasumându-si nicio responsabilitate pentru informaţiile şi datele care nu corespund
realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecintă care decurge
ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaraţie.

Art. 5 – Procedura competiției
(1) Pentru participare la concurs, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
a. Unitățile de învățământ participante sunt înregistrate în grupul țintă al proiectului”Educaţie şi
Performantă;



b.Elevii sunt înscrisi în grupul ţintă al proiectului Educaţie şi performanţă;
(2) Rezultatele testului, cuprinzând punctajele obtinute de toţi elevii participanţi la concurs, se
transmit de către experţii locali monitorizare din fiecare şcoală înscrisă în proiect către ISJ
Harghita, pe adresa de e-mail eniko.birtalan@isjhr.eduhr.ro
(3) Listele cu câstigatorii desemnati pe fiecare şcoală/ grup de şcoli se transmit către ISJ
Harghita pe adresa de e-mail eniko.birtalan@isjhr.eduhr.ro Lista cu câstigătorii concursului
va fi afişată pe site-ul proiectului: www.educatie-performanta.ro .
(4) In cadrul acestui concurs nu se acceptă contestaţii.

Art. 6– Încetarea înainte de termen a concursului
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce
constituie fortă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a continua concursul.
(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinta şi/sau actul de putere
publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai este tinut de nicio
obligaţie către participanţii la concurs, după cum nu este tinut la întoarcerea unei sume sau plata
unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art. 7 – Litigiile si legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii apărute între organizator, pe de o parte, şi participantii la concurs, pe de
alta parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabilă este legea română.

Manager de proiect
Gârbea Petru-Ioan

http://www.educatie-performanta.ro

