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REGULAMENT INTERN PRIVIND PARTICIPAREA LA OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTEI 

25-29 aprilie 2022, TIMIȘOARA 

1. SCOPUL  

Stabilirea regulilor şi normelor ce trebuie respectate de către elevii şi profesorii însoţitori 

pe parcursul desfăşurării Olimpiadei Naţionale de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artei, 

în perioada 25.04.2022 – 29.04.2022, în municipiul Timișoara, pentru desfăşurarea 

programului în condiţii optime. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Regulamentul se aplică tuturor elevilor şi cadrelor didactice care însoţesc elevii la 

Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artei în perioada 25.04.2022 – 

29.04.2022. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ: 

 OME Nr. 3.123/9.02.2022 cu privire la Metodologia - cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților 

cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare 

 Regulamentul specific de Organizare și Desfăşurare a Olimpiadei Naţionale de Arte 

Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei cu Nr.26119/01.03.2022 

 

3. DESCRIERE  

Art.1. Etapa naţională a Olimpiadei de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artei este 

organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Şcolar Județean Timiș, cu 

sprijinul Liceului de Arte Plastice Timișoara. Perioada în care se organizează acest concurs 

este 25.04.2022 – 29.04.2022. 

 

Art.2. Participanţii la concurs vor avea asupra lor actul de identitate/certificatul de naştere 

în original, carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs, avizul epidemiologic valabil pentru 

perioada 25.04.2022 – 29.04.2022 (eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la 

competiţie) şi ecusonul de participant la olimpiadă, care se va primi la cazare.  

 

Art.3. Pentru desfăşurarea programului în condiţii optime, se impune respectarea unei 

discipline stricte de către toţi participanţii:  

a) profesorii însoţitori vor monitoriza permanent elevii şi îi vor însoţi în activităţile şi 

vizitele prevăzute în programul concursului, transportul realizându-se în sistem organizat; 
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b) toți participanții vor respecta toate normele/regulile, în vigoare din România referitoare 

la măsurile de prevenire, şi combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2; 

c) elevii au obligaţia de a avea un comportament adecvat, conform statutului lor 

(Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2020-

2021) şi de a participa la toate activităţile din program; 

d) elevii vor respecta programul concursului, orele de activitate şi de odihnă; 

e) elevii au obligaţia de a nu degrada sau distruge spaţiile de cazare şi masă, sălile de clasă, 

laboratoarele sau obiectivele turistice şi culturale care vor fi vizitate. În caz contrar, daunele 

vor fi imputate celor vinovaţi. În cazul elevilor minori, acestea vor fi imputate părinţilor 

sau tutorilor legali; 

f) consumul de băuturi alcoolice, ţigări, precum şi al substanţelor interzise prin lege este 

strict interzis pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului;  

g) elevii nu au voie să părăsească incinta locaţiei de cazare sau activitatea la care iau parte 

neînsoţiţi sau fără acordul cadrului didactic însoţitor. Acesta din urmă poartă toată 

responsabilitatea asupra securităţii şi integrităţii elevilor pe care îi însoţeşte;  

h) elevii vor adopta o atitudine sinceră şi onestă în orice situaţie, dar mai ales atunci când 

se produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate şi tăinuirea 

adevărului;  

i) dacă vor apărea abateri grave de la regulament, organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua 

măsuri pentru părăsirea locului de cazare de către elevul în cauză, iar cheltuielile de 

deplasare către judeţul de unde acesta provine vor fi suportate de părinţi/tutori legali.  

 

Art.4. Elevii şi profesorii însoţitori, participanţi la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, 

Arhitectură şi Istoria Artei vor respecta Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare aprobată cu OME Nr. 3.123/9.02.2022 

 

Art.5. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile 

Olimpiadei Naţionale de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artei.  

 

Art.6. Inspectorii şcolari de specialitate din judeţele participante vor prelucra cu profesorii 

şi elevii participanţi prezentul regulament, iar aceştia vor semna un angajament de 

respectare a acestuia. Angajamentul este parte integrantă a dosarului olimpiadei.  

 

Art.7. Până în data de 1 aprilie 2022 vor fi completate formularele 

https://forms.gle/Y48RmHF7GnyghUou8 și https://forms.gle/RZCnCTci6CUubJuX9  

reprezentând dosarul olimpiadei care va conţine și următoarele documente:  

(1) TABEL NOMINAL, avizat de directorul unității, care cuprinde elevii și cadrele 

didactice cu care s-a realizat instruirea; semnat de elevii, părinte/reprezentantul legal al 

elevului.și cadrele didactice însoțitoare Procesul verbal de instruire a elevilor referitor la 

respectarea normelor de educație și circulație rutieră/feroviară, protecția muncii, PSI, 
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situații de urgență, comportament civilizat, educație pentru sănătate și de acordare a 

primului ajutor în caz de accident și DECLARAȚIE prin care îşi vor exprima acordul 

referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, 

în vigoare din România referitoare la măsurile de prevenire, şi combatere a infecțiilor cu 

virusul SARS-CoV-2 întocmit de profesorii însoțitori. - Anexa 1.  

(2) Declaraţia pe proprie răspundere a cadrelor didactice însoţitoare, privind asigurarea 

securităţii elevilor pe toată perioada deplasării - Anexa 2. 

(3) Copie CI pentru fiecare participant.  

(4) Acordul părinţilor pentru fiecare participant - Anexa 3. 

(5) Lista elevilor participanți și a profesorilor însoțitori, semnată de directorul unității de 

învățământ și avizată de inspectoratul școlar județean/ISMB.  

 

În momentul sosirii la locaţia de cazare, profesorul însoţitor va preda reprezentantului 

Inspectoratului Şcolar Județean Timiș. 

(6) Avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la 

competiţie, pentru fiecare elev participant. 

 

Art.8. Având în vedere responsabilitatea exclusivă a profesorilor însoţitori privind 

participarea în condiţii de siguranţă şi securitate a elevilor la Olimpiada Naţională de Arte 

Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artei, se impune necesitatea respectării tuturor prevederilor 

legale, precum și prevederile prezentului regulament. De asemenea, profesorii însoţitori 

vor urmări respectarea cu strictețe, a programului competiţiei, a regulamentului de ordine 

interioară stabilit de organizatori la locaţiile de cazare (ex. odihnă, program de servire a 

mesei etc.) şi respectiv de concurs, precum şi a regulilor de comportament civilizat. 

Totodată profesorii însoţitori vor monitoriza permanent elevii de care răspund şi îi vor 

însoţi în activităţile şi vizitele prevăzute în programul concursului şi în programul liber, 

deplasările realizându-se organizat. 

 

Director, 

Profesor Dr. Dana Miclăuș-Mercea 
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