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REGULAMENT SPECIFIC 

privind organizarea şi desfăşurarea 

Olimpiadei Naționale de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară  

(clasele V-XII) 

 

Capitolul I  

Cadrul general 

 

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

Olimpiadei Naționale de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba  Maghiară  

(clasele V-XII). 

Art. 2 Organizarea etapei naţionale a Olimpiadei de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu 

Predare în Limba Maghiară (clasele V-XII) revine Direcţiei Generale Minorităţi și Relația cu 

Parlamentul (D.G.M.R.P.), Direcția Minorități (D.M.). 

Art. 3 Potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, 

aprobate cu Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 3035/10.01.2012, prezentele precizări fac parte din 

regulament, iar nerespectarea acestora atrage sancţionarea celor în cauză conform legislaţiei 

în vigoare. 
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Art. 4  Olimpiada de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară  

(clasele V-XII) este o competiţie de excelenţă, organizată pe ani de studiu, care urmăreşte 

stimularea elevilor din învățământul gimnazial și liceal care au interes şi aptitudini deosebite 

în domeniul ştiinţific și sunt capabili de performanţe înalte în domeniul matematicii. 

 

Capitolul II  

Organizarea concursului 

 

Art. 5 (1) Olimpiada de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară este 

organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.), prin inspectoratele şcolare/unităţile de 

învăţământ subordonate. 

(2) Inspectoratul școlar al județului gazdă poate iniția parteneriate cu autorităţile 

administrative publice locale, cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară, cu 

organizaţii nonguvernamentale, asociaţii profesionale şi cu organizaţii ale societăţii civile, cu 

structuri asociative locale, cu instituţii de cultură etc. 

(3) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării concursului revine, în funcţie de etapă, 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratelor şcolare, D.G.M.R.P., D.M. din cadrul 

M.E.N., după cum urmează:  

- pentru etapele anterioare etapei locale (pe clasă, pe școală), școlii organizatoare; 

- pentru etapele locală și județeană, inspectoratului școlar; 

- pentru etapa națională, D.G.M.R.P. și D.M. din cadrul M.E.N. 

(4) În cazul în care numărul de elevi/unităţi de învăţământ participante este mic, inspectoratele 

pot decide în privința oportunității de a organiza etapele anterioare etapei județene.  

Art. 6 (1) La Olimpiada de Matematică Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară (clasele 

V-XII), numită în continuare O.M.S.L.M., se pot înscrie elevi din clasele V - XII capabili de 

performanțe înalte la matematică, care studiază în şcoli/secții cu limba de predare maghiară.  

(2) La această competiţie, pot participa elevi care studiază în școli din învățământul 

preuniversitar (învățământ de stat, particular sau confesional), indiferent de forma de 

învățământ (cu frecvență, cu frecvenţă redusă). 

(3) Elevii pot concura numai la clasa la care sunt înscrişi în anul de desfăşurare a competiției.  

Art. 7  Lotul olimpic reprezentativ al județului la etapa națională se validează în cadrul comisiei 

județene, cu respectarea ierarhiei/clasă. 

Art. 8 Comisiile de organizare şi evaluare ale O.M.S.L.M. pentru etapele pe 

şcoală/locală/sector şi judeţeană/a municipiului Bucureşti sunt constituite şi funcţionează 

conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

Art. 9 (1) Pentru organizarea etapei naționale, se stabilesc, următoarele comisii: Comisia de 

organizare a O.M.S.L.M. și Comisia Centrală a O.M.S.L.M. 

(2) Comisia de organizare a O.M.S.L.M. se constituie la nivelul județului/municipiului 

București care este gazda etapei naționale a competiției, este aprobată prin decizie a 

inspectorului școlar general și este transmisă, spre informare, la M.E.N., D.G.M.R.P., D. M. 
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 (3) Pentru etapa naţională, Comisia Centrală al O.M.S.L.M., numită în continuare Comisia 

Centrală, se constituie la propunerea inspectorului/consilierului/expertului din cadrul M.E.N., 

este avizată de directorul dincadrul D.G.M.R.P., D. M. şi este aprobată de Secretarul de Stat 

care coordonează activitatea D.G.M.R.P.. 

(4) Comisia Centrală al O.M.S.L.M. va fi constituită în baza propunerilor Comisiilor de 

organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, transmise după 

desfăşurarea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti. Membri Comisiei Centrale îşi asumă 

răspunderea în scris, că nu au în concurs elevi pe care i-au pregătit sau care le sunt rude până 

la gradul al III-lea inclusiv, pentru clasa la care sunt propuşi. În acest sens, la etapa naţională 

toţi membri Comisiei Centrale vor completa o declaraţie tip, conform anexei din Metodologia-

cadru. 

(5) Componenţa Comisiei Centrale al O.M.S.L.M. respectă prevederile Art. 24 (2) din 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare aprobată prin Ordinul 

M.E.C.T.S. Nr. 3035/10.01.2012. 

(6)  Comisia Centrală O.M.S.L.M. este organizată în două subcomisii, după cum urmează: 

- subcomisia de elaborare a subiectelor/baremelor; 

- subcomisia de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor. 

Art. 10 (1) În urma afișării rezultatelor finale, după fiecare etapă a competiției, 

școala/inspectoratul școlar validează lista elevilor calificați pentru a participa la etapa imediat 

superioară. 

(2) Numărul de locuri pentru etapa naţională a O.M.S.L.M.respectă prevederile Art. 30 din 

Metodologia–cadru, cu aplicarea criteriului de performanță la ediția precedentă a etapei 

naționale.  

(3) Repartizarea locurilor pentru etapa națională se prezintă astfel: 

a) La nivel liceal: 

Nr. crt. Județul Nr. participanți la faza națională 

Număr de 

locuri pe județ 

Bonificație acordată pe baza 

rezultatelor obținute la ediția 

precedentă a olimpiadei 

naționale 

Total 

1. Harghita  16 8 24 

2. Mureș  14 3 18 

3. Covasna  13 9 22 

4. Bihor  9 1 10 

5. Satu Mare  9 1 10 

6. Cluj  8 2 10 

7. Sălaj  6 2 8 

8. Brașov  4 - 4 

9. Arad  4 - 4 

10. Maramureș  4 - 4 

11. Timiș 4 - 4 
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12. Alba  2 - 2 

13. Bistrița-Năsăud  3 - 3 

14. Hunedoara  2 - 2 

15. Bacău  0 - 0 

16. Sibiu  0 - 0 

17. București  1 - 1 

18. Caraș-Severin  - - - 

 Total:  100* 26 126 

 

b) La nivel gimnazial: 

Nr. 

crt. 

Județul Nr. participanți la faza națională  

Număr de 

locuri pe județ 

Bonificație acordată pe baza 

rezultatelor obținute la ediția 

precedentă a olimpiadei 

naționale 

Total 

1. Harghita  12 6 18 

2. Mureș  11 6 17 

3. Covasna  9 3 12 

4. Bihor  8 3 11 

5. Satu Mare  8 2 10 

6. Cluj  7 1 8 

7. Sălaj  7 2 9 

8. Brașov  6 - 6 

9. Arad  6 1 7 

10. Maramureș  4 - 4 

11. Timiș 4 2 6 

12. Alba  4 - 4 

13. Bistrița-Năsăud  4 - 4 

14. Hunedoara  4 - 4 

15. Bacău  2 - 2 

16. Sibiu  2 - 2 

17. București  2 - 2 

18. Caraș-Severin  - - - 

  100 26 126 

*Judeţul organizator al etapei naţionale beneficiază de 1 loc suplimentar. 

 

(2) În cazul în care un județ participă cu un număr de elevi mai mic decât cel cuprins 

în  tabel, conform prevederilor Art 5. (1), locurile neocupate vor fi redistribuite de către 

organizator altor județe cu rezultate deosebite la ediția anterioară şi în funcţie de solicitările 

acestora. 
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Art. 11 (1) Fiecare Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului 

Bucureşti va transmite județului organizator al etapei naționale și reprezentantului M.E.N. 

responsabil cu organizarea olimpiadei, baza de date care va cuprinde: 

- lista elevilor participanţi la etapa naţională; 

- lista cadrelor didactice însoţitoare; 

- lista cadrelor didactice propuse pentru a face parte din Comisia Centrală al O.M.S.L.M. 

(2) În listele transmise nu pot fi operate modificări decât în cazuri excepţionale, numai cu 

acordul M.E.N., al D.G.M.R.P., D. M.,  obţinut prin solicitarea scrisă a inspectorului şcolar 

general din judeţul respectiv. 

(3) Pentru a face parte din Comisia Centrală vor fi propuse cadre didactice care: 

- îndeplinesc condiţiile prevăzute de Art. 29 (1)-(2) din Metodologia-cadru de organizare 

şi desfăşurare a competiţiilor şcolare; 

- au cunoştinţe de operare pe calculator; 

- confirmă participarea la Comisia Centrală al O.M.S.L.M.. 

(4) Comisia Centrală (cu cele două subcomisii de lucru) este alcătuită din 38 de membri, 

(conform Art. 24 (2) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 

şcolare) pentru cei opt ani de studiu, în următoarea componenţă: 

- 1 președinte;  

- 1 președinte executiv;  

- 2 vicepreședinți, câte unul pentru fiecare dintre cele două nivele: nivel gimnazial şi nivel 

liceal;  

- 2 secretari, câte unul pentru fiecare dintre cele două nivele: nivel gimnazial şi nivel liceal;  

- 32 membri, pentru cele două subcomisii. 

Art. 12 Programul desfăşurării etapei naţionale a O.M.S.L.M. va fi propus de către inspectorul 

de specialitate din judeţul gazdă, avizat de D.G.M.R.P., D.M. din M.E.N. şi va corespunde 

perioadei din Graficul Olimpiadelor aprobat de M.E.N. 

Art. 13 (1) Calificarea elevilor în loturile pentru Olimpiada de matematică pentru gimnaziile 

maghiare din Europa, respectiv Olimpiada de matematică pentru liceele maghiare din Europa, 

se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la probele de baraj, susţinute în 

cadrul etapei naţionale a olimpiadei, cumulate cu rezultatele obţinute la proba pe clase la etapa 

naţională.  

(2) Numărul probelor de baraj susținute în cadrul etapei naționale, structura probelor și 

subiectele, precum și modalitatea de organizare a probelor de baraj sunt stabilite de Comisia 

Centrală a olimpiadei.  

Art. 14 (1) Deplasarea lotului reprezentativ al României la etapa internațională a O.M.S.L.M. 

(gimnaziu și liceu) se face pe baza invitației primite de la organizatori, astfel: 

- elevii care au obținut locurile I, II și III la etapa națională, însoțiți de cadre didactice 

desemnate de M.E.N. vor participa la etapa internațională a olimpiadei, cu respectarea 

prevederilor legale. La etapa internațională a O.M.S.L.M. (gimnaziu și liceu) vor participa 

maximum 3 elevi/an de studiu. În cazul în care numărul elevilor situați pe locurile I, II și III 

depășește numărul maxim de elevi/an de studiu se va organiza o probă de baraj în vederea 
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departajării elevilor participanți la etapa internațională. 

- Numărul probelor de baraj susținute în cadrul etapei naționale, structura probelor și 

subiectele, precum și modalitatea de organizare a probelor de baraj sunt stabilite de Comisia 

centrală a olimpiadei.  

(2) Lotul olimpic al României va fi condus de un șef al delegației, reprezentant al M.E.N., sau 

un profesor de specialitate delegat de către conducerea M.E.N..  

 

 

Capitolul III 

Programe de concurs și probele de evaluare 

 

Art. 15 (1) Pentru fiecare an de studiu, se elaborează o programă a O.M.S.L.M.. Temele 

propuse vor cuprinde atât conţinuturile din programa şcolară obligatorie pentru toţi elevii, cât 

şi conţinuturi suplimentare. 

(2) Pentru fiecare an de studiu, în programa de olimpiadă sunt incluse, în mod implicit, 

conţinuturile programelor de olimpiadă din anii anteriori.  

(3) În rezolvarea problemelor propuse la diferitele etape ale O.M.S.L.M, folosirea corectă, de 

către elevi, în redactarea unei soluţii, a unor teoreme din programa de olimpiadă, fără a prezenta 

demonstraţiile acestora, conduce la acordarea punctajului maxim prevăzut în baremele de 

corectare. 

Art. 16 (1) La etapele anterioare etapei naționale concurenții vor susține o probă scrisă prin 

care se evaluează competenţele generale şi specifice disciplinei matematică. 

(2) La etapa naţională, concurenții de gimnaziu și de liceu vor susține o probă scrisă, timp de 

240 de minute, conform programelor şcolare în vigoare.  

Art. 17 (1) Responsabilitatea elaborării subiectelor, baremelor şi modalitatea de desfăşurare a 

probelor O.M.S.L.M. la etapele premergătoare etapei naţionale revine comisiilor de organizare 

şi evaluare de la nivelul şcolii/localităţii/a sectorului/a judeţului/a municipiului București, 

conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(2) Pentru etapa naţională, responsabilitatea subiectelor și baremelor revine Comisiei Centrale 

a O.M.S.L.M., care va elabora 2 sau 3 variante de subiecte însoțite de baremul de notare. 

(3) Cu două ore înaintea începerii probei scrise de la etapa națională, în plenul comisiei, se va 

extrage varianta de concurs. 

 

Capitolul IV 

Evaluarea probelor, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea rezultatelor finale 

 

Art. 18  La toate etapele O.M.S.L.M., evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori 

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

realizează evaluarea, nominalizaţi în comisii pentru fiecare etapă. 

Art. 19 (1) Evaluarea la toate etapele O.M.S.L.M. se face cu respectarea baremelor de evaluare 

şi notare. 
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(2) Probele sunt evaluate pe subiecte, fiind notate cu puncte de la 1 la 10, conform baremelor 

de corectare şi notare. 

(3) Comisia Centrală a O.M.S.L.M. poate accepta și alte soluții decât cele din barem, dacă 

acestea sunt argumentate corect de către elevi și conduc la același rezultat. Pentru originalitatea 

soluțiilor se pot acorda 5 puncte în plus față de barem. 

(4) Evaluarea pe baza baremului de notare se înregistrează în borderourile de evaluare de către 

fiecare evaluator în parte. 

Art. 20 În conformitate cu prevederile Art. 49, alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare 

şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, candidaţii pot contesta punctajul obţinut. 

Art. 21 La toate etapele O.M.S.L.M., comisia de contestaţii este formată din cadre didactice, 

membri ai comisiei de evaluare, care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării cu punctaj 

contestat. 

Art. 22 (1) Rezolvarea contestaţiilor se desfăşoară astfel: 

 a) Comisia prezintă elevilor, pe nivele, rezolvarea detaliată a subiectelor. 

b) Pe baza lucrării scrise, Comisia justifică elevilor care au depus contestații 

punctajul acordat. Cadrele didactice însoţitoare și părinţii nu au acces la aceste 

discuții pe marginea lucrării. 

c) Dacă, în urma justificării punctajului acordat, elevul îşi retrage contestaţia, 

acesta va consemna pe foaia de contestație: Îmi retrag contestația și va semna. 

d) Dacă elevul îşi menţine contestaţia, președintele comisiei numeşte o comisie de 

rezolvare a contestaţiilor, care asigură reevaluarea lucrării secretizate. 

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

și este, de regulă de 1-2 ore de la momentul afișării rezultatelor inițiale. 

(3) Punctajul acordat de comisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre etapele 

O.M.S.L.M., indiferent de rezultatul obținut la reevaluare. 

Art. 23 Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoţitor, 

coleg etc.) în absenţa elevului în cauză. 

Art. 24 (1) Comunicarea rezultatelor inițiale obţinute de către elevi se realizează prin afişare 

și prin postare pe site-ul olimpiadei, în ziua susţinerii probei. 

(2) La toate etapele O.M.S.L.M., rezultatele finale ale probei scrise se comunică în termen de 

cel mult 3 ore după rezolvarea contestaţiilor, conform prevederilor Art. 50, alin. (2) din 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(3) Precizările referitoare la modalitatea de soluționare a contestațiilor vor fi afişate la unitatea 

de învățământ la care se desfășoară etapa respectivă a olimpiadei. 

Art. 25 În conformitate cu prevederile Art. 52 din Metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare, rezultatele finale ale concursului sunt afişate înainte de 

festivitatea de premiere. 
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Capitolul V 

Premierea 

 

Art. 26 (1) La toate etapele concursului, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se 

stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

(2) La etapele anterioare etapei naţionale, modul de acordare a premiilor respectă prevederile 

Art. 54. din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(3) La etapa naţională, la fiecare clasă, 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 fracţionar, cu respectarea ierarhiei valorice şi a condiţiei de 

punctaj stabilită prin prezentul regulament. 

(4) Fac excepţie situaţiile în care doi sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, 

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

pentru punctaje egale, cu condiţia respectării numărului maxim de 3 premii/an de studiu. 

Art. 27 (1) La etapa naţională a olimpiadei, premiile şi menţiunile se acordă conform  

prevederilor Art. 55, alin. (1),(2),(3) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare. 

(2) Premiile speciale se acordă conform prevederilor Art. 56, alin. (1) din Metodologia-cadru 

de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

(3) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia Centrală a competiției 

naționale și vor fi comunicate participanților la deschiderea fiecărei competiții. 

 

Capitolul VI 

Raportarea rezultatelor finale către M.E.N. 

 

Art. 28 (1) Rezultatele finale vor fi centralizate de către secretarul comisiei centrale, de regulă, 

inspectorul din județul gazdă și vor fi consemnate pe ani de studiu, apoi validate de către 

comisie, cu respectarea machetei impuse de M.E.N.  

(2) Documentele întocmite de secretariatul comisiei (procese-verbale, listele participanților, 

tabele cu rezultatele obținute, tabele cu premiile și mențiunile acordate etc) vor fi înaintate la 

M.E.N., D.M.. 

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

(inclusiv în format electronic, pe un CD), precum şi diplomele M.E.N. neutilizate sau anulate 

vor fi transmise prin delegatul M.E.N.. 

(4) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi redactate în WORD cu păstrarea formatului şi a 

fonturilor recomandate, conform anexelor olimpiadei. 

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

(6) Fişierele cu subiecte şi bareme respectiv tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi 

salvate și în PDF și, alături de rezultatele finale vor fi postate pe site-ul olimpiadei. 
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Capitolul VII  

Dispoziţii finale 

 

Art. 29 Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a 

O.M.S.L.M. vor fi făcute publice cu asumarea, prin semnătură, de către preşedintele Comisiei 

Centrale. 

Art. 30 (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, va răspunde în 

privinţa supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a 

concursului şi în timpul desfăşurării competiției. 

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

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

cunoştinţă programul O.M.S.L.M. şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea 

elevului. De asemenea, aceştia îşi vor suporta toate cheltuielile privind masa şi cazarea. 

Art. 31 (1) Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare, 

concepută şi realizată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă. 

(2) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională din fiecare judeţ/din  municipiul 

Bucureşti vor primi o adeverinţă de participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean 

gazdă. 

Art. 32 (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, fiecare inspector de 

specialitate va organiza, la nivelul inspectoratului şcolar, o întâlnire cu elevii calificaţi pentru 

etapa naţională, cu profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor minori, în vederea instruirii 

acestora pentru participarea la etapa naţională. 

(2) Elevii participanţi la fiecare etapă a O.M.S.L.M., se vor prezenta la competiţie având asupra 

lor carnetul de elev cu fotografie, ştampilat pentru anul şcolar în curs, şi/sau cartea de 

identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru demonstrarea calităţii de elev şi 

verificarea identităţii acestora. 

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

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

competiţiei. 

Art. 33 (1) Elevii participanţi la etapa internaţională vor avea asupra lor, în copie xerox, 

certificatul de naştere, cartea de identitate/paşaport, acordul notarial al părinţilor pentru 

participanţii 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. Numărul profesorilor 

însoţitori se stabileşte în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare. 

(2) Elevii calificați pentru a participa la etapa internațională a olimpiadei vor fi însoțiți din 

localitatea de domiciliu până la punctul de întâlnire cu profesorii însoțitori și cu reprezentantul 

MEN, de către profesorul pregătitor al fiecărui elev, care îi va prelua și la revenirea în țară. 

(3) Cadrele didactice însoţitoare la etapa internaţională vor avea asupra lui obligatoriu cazierul 
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judiciar şi vor răspunde de siguranţa elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa 

internaţională a olimpiadei şi în timpul desfăşurării acesteia îndeplinindu-și atribuţiile 

asumate. 

Art. 34 (1) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului au obligaţia de a respecta 

normele de comportament stabilite, suportând consecinţele stipulate în Art. 67. din 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în cazul comiterii de 

abateri. 

(2) Membrii echipelor naționale, selecţionați în vederea participării la etapa internaţională a 

competiţiilor şcolare, care, în timpul deplasării și participării la aceste competiții, manifestă o 

atitudine ireverenţioasă faţă de profesorii-pregătitori, care nu respectă programul și 

reglementările stabilite la locul de cazare sau de desfășurare a competițiilor, ori provoacă 

deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispoziţie, pierd dreptul de 

participare la competiţiile școlare din anul şcolar viitor. 

(3) Indiferent de rolul în cadrul O.M.S.L.M.,profesorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea 

etapelor concursului care vor încălca deontologia profesională vor suporta consecinţele 

conform precizărilor Art. 66 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare. 

(4) Comisia Centrală a O.M.S.L.M. are obligaţia de a înştiinţa, în scris, M.E.N. -D.G.M.R.P., 

D.M. despre eventualele nereguli semnalate. 

(5) Inspectorii/consilierii/experţii din M.E.N. - D.G.M.R.P., D.M. vor informa în scris 

inspectoratele şcolare judeţene cu privire la încălcarea normelor metodologice de către 

participanţii la competiţie. 

 

 

 

                                                          Consilier, 

     Alexandru - Iosif Fodor 


