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REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea şi desfăşurarea 

Concursului de Fizică „Öveges József - Vermes Miklós”  

în anul școlar 2021-2022 

 

 

Capitolul I 

Cadrul general 

 

Art.1. Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare a Concursului 

național de Fizică „Öveges József – Vermes Miklós” la care participă elevii claselor a VII-a – 

VIII-a , respectiv elevii claselor a IX-a – XI-a  cu limba de predare maghiară. 

Art.2. Prevederile specifice ale regulamentului Concursului național de Fizică „Öveges József – 

Vermes Miklós” au fost elaborate cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018, OMEN nr. 3015/2019 și OME nr. 

3123/2022, numită în continuare Metodologie-cadru. 

Art.3. Concursul de Fizică „Öveges József – Vermes Miklós” este o competiție de excelență care 

urmărește stimularea elevilor care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific. Acest 

concurs se adresează elevilor cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul fizicii. 

 

Capitolul II 

Organizarea concursului 

 

Art.4. (1) Concursul național de Fizică „Öveges József – Vermes Miklós” este organizat de 

Ministerul Educației (ME), Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul (DGMRP), 

Direcția Minorități (DM), Liceul Unitarian ”János Zsigmond”din Cluj-Napoca în parteneriat cu 

Asociația ”Societatea Maghiară Tehnico Științifică din Transilvania” (Asociația SMTȘT).  

(2) Pentru etapa naţională a concursului şcolar, se stabilesc, anual, următoarele comisii: Comisia 

de organizare a concursului naţional şi Comisia centrală a concursului naţional. 

Art.5. (1) La Concursul de Fizică „Öveges József – Vermes Miklós”, numit în continuare 

CFOJVM, se pot înscrie concurenți din clasele a VII-a –VIII-a, respectiv din clasele a IX-a – XI-

a, care studiază la școli cu limba de predare maghiară. La această competiție pot participa elevi de 

la toate formele de învăţământ din învăţământul preuniversitar de stat, particular și confesional.  

(2) Comisia de organizare a CFOJVM va elabora regulamentul specific de organizare a 

concursului, procedura de evaluare, subiectele și baremele de corectare respectiv bibliografia 

selectivă necesară pregătirii elevilor, precum și perioada de înscriere, respectând procedurile 

stabilite în prezentul regulament.  
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(3) Toată documentația necesară înscrierii la concurs va fi publicată pe site-ul Liceului Unitarian 

”János Zsigmond” Cluj-Napoca și al Asociației SMTȘT cel târziu cu o lună înainte de începerea 

concursului. 

(4) Înscrierea la concurs a școlilor participante se realizează electronic prin site-ul Asociației 

SMTȘT în termenul stabilit de către comisia de organizare după un formular de înscriere care 

cuprinde numele elevilor participanți, numele profesorilor pregătitori, școala de proveniență. 

(5) Transmiterile tardive, sau incomplete ale datelor, respectiv nerespectarea termenului de 

înscriere, pot duce la eliminarea din concurs a școlilor respective. 

Art.6. CFOJVM are următoarele etape: 

- etapa pe școală/locală; 

- etapa județeană; 

- etapa națională; 

- etapa internațională. 

Art.7. (1) Responsabilitatea organizării și desfășurării etapei și a selecției elevilor care vor 

participa la etapa următoare aparține comisiei de organizare și se bazează pe evaluarea lucrărilor 

din concurs.  

Art.8. Comisia de organizare a CFOJVM are următoarea componenţă: 

a) preşedinte: inspector școlar general adjunct 

b) vicepreședinte: inspector școlar; 

c) secretar: coordonatorul de program din partea secretariatului Asociației SMTȘT, având 

competențe de operare pe calculator; 

d) membri: cadre didactice de la disciplinele de concurs și cadre didactice universitare din 

domeniu, coordonatorul de program din partea secretariatului Asociației  SMTȘT respectiv cadre 

didactice implicate în organizarea competiţiei. 

e) echipa tehnică - asigurând infrastructura, numai în situația organizării și desfășurării concursului 

în format online/digital. 

(2) Comisiile de organizare a CFOJVM pentru etapa pe şcoală/locală sunt constituite la nivel de 

școală și funcționează conform Metodologiei-cadru. 

(3) Comisia de organizare a concursului pentru etapa pe şcoală stabileşte elevii participanţi la 

etapa județeană și răspunde de corectitudinea organizării și desfășurării competiției. 

(4) La etapa județeană se realizează selecția elevilor (calificarea participanților) pentru etapa 

națională prin stabilirea ierarhiei obținute prin punctajul realizat de către participanți. Primii 13 

elevi din clasa a VII-a, clasa a VIII-a, clasa a IX-a, a X-a și clasa a XI-a se vor califica la etapa 

națională. 

(5) Atribuțiile Comisiei de organizare a CFOJVM sunt următoarele: 

a) realizarea bazei de date cu privire la participanții calificați 

b) asigurarea logisticii necesare desfășurării competiției 

c) desemnarea și convocarea profesorilor asistenți 

d) asigurarea condițiilor optime de cazare și masă pentru participanții la competiție, pentru 

însoțitorii acestora și pentru membrii Comisiei Centrale a CFOJVM. 

Art.9. (1) Pentru etapa națională, Comisia Centrală a CFOJVM, numită în continuare Comisia 

Centrală, se constituie la propunerea inspectorului/consilierului/expertului din cadrul ME-DM, şi 

este aprobată de secretarul de stat care coordonează învățământul în limbile minorităților naționale. 

(2) Membrii Comisiei Centrale a CFOJVM nu pot avea în concurs elevi pe care i-au pregătit sau 

care le sunt rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, pentru disciplina la care sunt propuși. 

În acest sens, vor completa o declaraţie de incompatibilitate. 



  
 
 

3 
 

DIRECȚIA GENERALĂ 

MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU 

PARLAMENTUL 

DIRECȚIA MINORITĂȚI 

(3) Componența Comisiei Centrale și atribuțiile membrilor comisiei a CFOJVM este cea prevăzută 

în Metodologia-cadru. 

Art.10. (1) Comisia județeană de organizare a CFOJVM va transmite către Comisia centrală 

bazele de date care vor cuprinde: 

- lista elevilor participanţi la etapa naţională; 

- lista cadrelor didactice propuse pentru a face parte din Comisia Centrală a CFOJVM. La 

întocmirea listelor se vor menţiona cadrele didactice propuse să aibă şi calitatea de 

evaluator. 

(2) Modificări în listele transmise nu pot fi operate decât în cazuri excepţionale şi numai cu acordul 

ME/DGMRP/DM. 

(2) Prin prezentul regulament se stabilesc numărul de locuri pentru etapa națională pentru fiecare 

județ. Numărul de locuri cuprinse în tabel se pot redistribui între județe, în funcţie de punctele 

obţinute de către participanți la etapa județeană a concursului, cu respectarea numărului total de 

participanți. Decizia finală privind numărul de locuri alocate va fi luată de către Comisia Centrală, 

cu respectarea Metodologiei-cadru. 

 

Nr. crt. Județul 
Nr. participanți la faza 

națională 

1 Harghita 10 

2 Mureș 10 

3 Covasna 10 

4 Bihor 6 

5 Satu Mare 7 

6 Cluj 10 

7 Sălaj 4 

8 Brașov 3 

9 Arad 1 

10 Maramureș 2 

11 Timiș 1 

12 Alba 1 

13 Bistrița-Năsăud 1 

14 Hunedoara 1 

15 Bacău 1 

16 Sibiu 1 

17 București 1 

 Total locuri: 70 

  

Art.11. În conformitate cu regulamentul etapei internaționale, echipa reprezentativă a României 

se compune din două grupe: 4 elevi numai din clasa a VIII-a, respectiv 12 elevi din clasele IX-XI, 

adică primii 4 elevi din fiecare clasă (cu respectarea ierarhiei stabilite la etapa națională) și 1 cadru 

didactic. Selecția cadrelor didactice participante la etapa internațională revine Comisiei Centrale a 

CFOJVM. 
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Capitolul III 

Probele de evaluare 

 

Art.12. (1) Proba de evaluare susţinută de concurenţi la etapa pe școală/locală, constă dintr-o probă 

scrisă în cadrul căreia se evaluează competențele generale și specifice disciplinei de fizică. 

(2) Proba de evaluare susţinută de concurenţi la etapa județeană constă tot dintr-o probă scrisă în 

cadrul căreia se evaluează competențele generale și specifice disciplinei de fizică. La această etapă 

probele scrise sunt compuse de către Comisia Centrală și trimisă prin e-mail în ziua concursului. 

(3) La etapa națională, probele de evaluare ale concursului, constă din probe teoretice axate pe 

programa școlară. 

Art.13. Timpul de lucru la toate etapele/probele este cuprins între 120-180 de minute, în funcție 

de numărul de probleme propuse spre rezolvare concurenților. 

Art.14. (1) Responsabilitatea elaborării subiectelor și modalitatea de desfășurare a probelor 

CFOJVM la etapele județene și naționale revine Comisiei Centrale, conform Metodologiei-cadru. 

(2) La elaborarea tuturor probelor de evaluare, se va avea în vedere respectarea curriculumului în 

vigoare în anul școlar în cauză. 

 

Capitolul IV 

Evaluarea probelor, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea rezultatelor finale 

 

Art.15. (1) Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea 

prevederilor Metodologiei-cadru.  

(2) La toate etapele CFOJVM, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către min. 2 profesori de 

specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează, 

nominalizaţi în comisii pentru fiecare etapă. 

(3) Cadrele didactice care au elevi în concurs la o clasă nu pot participa la elaborarea subiectelor 

și la evaluare la secțiunea respectivă și nu pot intra în contact cu subiectele/baremele, până când 

acestea nu devin publice. 

Art.16. (1) Evaluarea la toate etapele CFOJVM se face cu respectarea baremului de corectare şi 

notare. 

(2) Evaluarea pe baza baremului de corectare şi notare se înregistrează în borderourile de evaluare, 

separat pentru fiecare evaluator. 

Art.17. (1) În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, candidaţii pot contesta punctajul 

obţinut. 

(2) Contestarea rezultatelor obținute atăt la etapa locală, județeană cât și la etapa națională se face 

prin completarea de către elevul concurent al formularului pus la dispoziție de Comisia Centrală a 

CFOJVM, pe care îl vor semna atât aceștia cât și un membru al comisiei desemnat în acest sens. 

Art.18. (1) Rezolvarea contestațiilor se desfășoară 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 sub semnătură. 

d) Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o comisie de rezolvare a contestaţiilor. 

(2) Termenul de depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor iniţiale. 

(3) Punctajul acordat de comisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre etapele CFOJVM. 
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(4) La toate etapele CFOJVM, comisia de contestaţii este formată din cadre didactice care nu au 

participat la evaluarea iniţială a lucrării. 

Art.19. Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, 

coleg etc.) în absența elevului în cauză. 

Art.20. (1) Comunicarea rezultatelor obținute de către elevi la probele de concurs se realizează 

prin afișare, în ziua susținerii probei. 

(2) Termenul de depunere a contestațiilor și termenul de analiză și răspuns la contestații sunt 

stabilite de Comisia de organizare și evaluare de la fiecare etapă, respectiv de Comisia Centrală 

CFOJVM și sunt comunicate participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale în 

conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru. 

Art.21. Rezultatele finale ale concursului sunt afișate înainte de festivitatea de premiere. 

 

 

Capitolul V 

Premierea 

 

Art.22. (1) Elevii vor fi premiați numai la etapa națională a CFOJVM, ierarhia concurenţilor, în 

vederea premierii se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

(2) La etapa naţională a CFOJVM, la fiecare clasă (clasa a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a și a XI-

a), se acordă câte 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 fracționar, cu 

respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin prezentul regulament. 

(3) Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, 

fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru 

punctaje egale, cu condiția respectării numărului maxim de 3 premii. 

Art.23. (1) La etapa naţională a concursului, premiile şi menţiunile acordare de M.E. constă în 

diplome înregistrate. 

(2) Premiile speciale se acordă conform prevederilor art. 90, alin. (1) şi (2) din Metodologia-cadru. 

(3) Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii, tabere, atât în 

ţară, cât şi în străinătate etc. şi pot fi însoţite de diplome acordate de societăţi ştiinţifice, asociaţii 

profesionale, universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori.  

(3) Premiile speciale pot fi acordate independent sau se pot adăuga premiilor şi menţiunilor 

acordate de M.E. 

 

Capitolul VI 

Raportarea rezultatelor finale către M.E. 

 

Art.24. (1) Rezultatele finale vor fi consemnate pe clase, în dosare specifice fiecărui județ, și care 

vor conține şi listele participanţilor la fiecare clasă. 

 (2) Pentru realizarea unor statistici la nivelul M.E., se vor completa şi fişele raport pentru fiecare 

clasă. 

(3) Toate subiectele şi baremele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate (în original) vor 

fi transmise prin delegatul M.E. (inclusiv în format electronic, pe un CD). La aceste documente se 

adaugă şi diplomele M.E.. neutilizate sau anulate. 
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(4) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi redactate în WORD cu păstrarea formatului şi fonturilor 

recomandate.  

(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL. 

 

 

Capitolul VII 

Dispoziţii finale 

 

Art.25. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a CFOJVM vor 

fi făcute publice numai de către preşedinţii/președinții executivi/vicepreşedinţii comisiilor care 

organizează etapa respectivă. 

Art.26. (1) Elevii participanţi la etapa naţională 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 naţională răspunde în privinţa 

supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a concursului şi în 

timpul desfăşurării acesteia. 

(3) În cazul în care familia unui elev doreşte să-l însoţească la etapa naţională, profesorul de 

specialitate va solicita părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia iau la 

cunoştinţă programul CFOJVM şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea 

elevului.  

Art.27. (1) Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare, concepută 

şi realizată de SMTȘT. 

(2) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională vor primi o adeverinţă de participare, 

eliberată de SMTȘT. 

Art.28. (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa națională a CFOJVM vor fi anunțați 

profesorii pregătitori şi părinţii elevilor minori, în vederea pregătirii și instruirii acestora pentru 

participarea la etapa naţională.  

(2) Elevii participanţi la fiecare etapă a CFOJVM se vor prezenta la concurs având asupra lor 

carnetul de elev cu fotografie, ștampilat pentru anul şcolar în curs, şi/sau cartea de identitate, ca 

document necesar profesorilor asistenţi pentru demonstrarea calităţii de elev şi verificarea 

identităţii concurenţilor.  

(3) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului vor avea asupra lor şi avizul epidemiologic 

eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei. 

(4) Elevii participanți la etapa internațională vor avea asupra lor în copie xerox Certificatul de 

naştere, cartea de identitate/pașaport, acordul notarial al părinților pentru participanții minori, 

avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea 

competiţiei şi vor fi însoţiţi de cadre didactice, din fiecare județ. Numărul profesorilor însoțitori 

din fiecare județ, se stabilește în conformitate cu regulamentul etapei internaționale, cu respectarea 

legislației în vigoare. 

(5) Cel puțin un cadru didactic însoțitor, va avea asupra lui obligatoriu și cazierul judiciar. 

Art.29. În anul școlar 2021-2022, daplasarea și participarea în format fizic la faza națională  a 

CFOJVM a reprezentanților unui județ elev/elevi și profesor însoțitor, se vor face numai prin 

respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la 

măsurile de prevenire, și combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. În acest sens toți 

reprezentanții unui județ vor semna o declarație  prin care își vor exprima acordul referitor la 

realizarea deplasării și participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare în 
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România. Această declarație, cu acordul exprimat, va fi semnată și de părinții 

elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declarației va rămâne la dosarul concursului 

național, iar o copie a acesteia va fi înmânată de profesorul însoțitor secretarului Comisiei centrale 

a concursului național. 

Art.30. Prezentul regulament este valabil pentru anul școlar 2021-2022. 

Art.31. Regulamentul specific al Concursului de Fizică „Öveges József - Vermes Miklós” pentru 

anul școlar 2021-2022 a fost întocmit de către organizatorii etapei naționale a concursului, potrivit 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobat cu OMECTS nr. 

3035/10.01.2012, Anexa la OMEN nr. 4203/30.07.2018, OMEN nr. 3015/08.01.2019 și OME nr. 

3123/09.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 a OMECTS nr. 3035/10.01.2012 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare numit în 

continuare Metodologia-cadru și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare. 
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