Nr.50./30.01.2018
Aprobat,
Secretar de Stat
Irina Elisabeta Kovács

REGULAMENTUL SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea
Concursului Naţional de Matematică „Csillagszerző”,
în limba maghiară, pentru clasele V-VIII
Capitolul I
Cadrul general
Art.1. – Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare al Concursului
Național de Matematică „Csillagszerző” în limba maghiară, pentru clasele V-VIII și este elaborat
conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare,
aprobată prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012.
Art.2. – Concursul Național de Matematică „Csillagszerző”, în limba maghiară pentru clasele
V-VIII, numit în continuare concurs, este o competiție de excelenţă şi are ca obiectiv stimularea
elevilor care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul matematicii. Promovează competitivitatea şi
valoarea, alta decât cea apreciată la orele de curs şi are ca scop descoperirea elevilor cu aptitudini
speciale din domeniul matematicii, stimularea acestor aptitudini spre a se transforma în capacităţi,
dezvoltarea gândirii logice matematice, dezvoltarea voinţei, a perseverenţei în muncă și popularizarea
matematicii.
Art.3. – Concursul se desfășoară pe patru nivele și este organizat pentru elevii din clasele V-VIII, care
studiază în clase cu limba de predare maghiară. La această competiţie pot participa elevi de la toate
formele de învăţământ la clasa la care sunt înscrişi în anul de desfăşurare al concursului.
Art.4. – (1) La acest concurs participarea este opţională şi individuală. Calificarea la etapa
națională a concursului se face de la etapa județeană. Participarea elevului la faza naţională este
condiţionată nu numai de punctajul obţinut, ci şi de participarea la toate etapele anterioare.
(2) Etapele desfăşurării concursului sunt:
Etapa 1. prin corespondenţă – luna octombrie a anului școlar în curs
Etapa 2. prin corespondenţă – luna noiembrie a anului școlar în curs
Etapa 3. prin corespondenţă – luna decembrie a anului școlar în curs
Etapa 4. prin corespondenţă – luna ianuarie a anului școlar în curs
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Etapa judeţeană prin probă scrisă la şcoală în centrele de concurs judeţene – luna martie a
anului școlar în curs
Etapa națională prin probă scrisă la o şcoală parteneră a Școlii Gimnaziale „Miskolczy
Károly” Mișca, jud. Bihor – luna mai a anului școlar în curs
a. Etapele 1, 2, 3, 4 se desfăşoară prin corespondenţă. Elevii care se înscriu în concurs primesc
subiectele spre rezolvare de la şcoala de care aparţin sau le salvează electronic de pe pagina facebook
„Csillagszerző Matematika verseny”.
Rezolvările sunt trimise individual, de fiecare participant la centrul judeţean de corectare, fără a depăşi
data limită înscrisă pe foaia de concurs. Lucrările sunt corectate de către un grup de profesori desemnaţi.
Coordonatorul judeţean ţine evidenţa punctajelor obţinute la etapele prin corespondenţă ale tuturor
participanţilor la concurs.
b. Etapa judeţeană - criteriile de selecţie sunt stabilite de comisiile de organizare şi evaluare pentru
etapa judeţeană. Participarea elevului la faza judeţeană este condiţionată în primul rând de participarea lui
la cele patru etape prin corespondenţă şi apoi de punctajul obţinut la etapa județeană a concursului.
c. Etapa naţională - Participarea elevului la faza națională este condiţionată în primul rând de
participarea lui la cele patru etape prin corespondenţă, de punctajul obţinut la aceste etape și de punctajul
etapei județene.

Capitolul II
Organizarea concursului
Art.5. – (1) Concursul este organizat de Ministerul Educației Naționale (M.E.N.) – Direcția Minorități
(D.M.), prin inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ subordonate, în parteneriat cu Școala
Gimnazială „Miskolczy Károly” Mișca, județul Bihor.
(2) La începutul anului şcolar organizatorii naţionali ai concursului, Școala Gimnazială „Miskolczy
Károly” Mișca, prin iniţiatorul şi coordonatorul concursului, trimit organizatorilor judeţeni programul
concursului pentru anul şcolar în curs, metodologia de desfăşurare şi invitaţia de a lua parte la toate
etapele competiției.
(3) Data desfăşurării etapei judeţene şi locul/perioada desfăşurării etapei naţionale sunt menţionate anual,
în cadrul notificărilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului.
Art.6. – (1) Pentru organizarea etapei naționale a concursului se stabilesc, anual, următoarele comisii:
Comisia de organizare a competiţiei naţionale şi Comisia centrală a competiţiei naţionale.
(2) În cadrul Comisiei centrale a competiţiei naţionale se pot constitui subcomisii cu atribuţii
specifice desfăşurării competiţiei.
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Art.7. − (1) Comisia de organizare a competiţiei naţionale se constituie la nivelul judeţului care este
gazda etapei naţionale a concursului, este aprobată prin decizia inspectorului şcolar general şi
transmisă, spre informare, la M.E.N.−D.M.
(2) Comisia de organizare a competiţiei naţionale are următoarea componenţă:
a.preşedinte: inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului unde se desfăşoara
etapa naţională;
b.vicepreşedinte: inspectorul şcolar /profesorul metodist din judeţul organizator;
c.secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se
desfăşoară competiţia, având competenţe de operare pe calculator;
d.membri: inspector școlari, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea competiţiei şi
cadre didactice.
(3) Atribuţiile Comisiei de organizare a competiției naționale sunt cele prevăzute de Metodologia cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.8. − (1) Comisia centrală a competiţiei naţionale se constituie cu cel putin 15 zile înaintea
începerii etapei naţionale a competiţiei, la propunerea inspectorului de specialitate/consilier/expert din
cadrul M.E.N., D.M., este avizată de către directorul D.M. şi este aprobată de Secretarul de Stat pentru
învățământul în limbile minorităților.
(2) Comisia centrală a competiţiei naţionale are următoarea componenţă:
a. președinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în domeniu/un
cercetător din instituţii culturale, artistice, ştiinţifice, sportive;
b. președinte executiv: reprezentantul M.E.N.- D.M./un inspector școlar/ un cadru didactic de
specialitate, având rezultate deosebite în activitate;
c. vicepreședinţi: cadre didactice universitare, inspectori școlar sau cadre didactice de specialitate din
învăţământul preuniversitar;
d. secretari: informaticieni, inspectori şcolari sau profesori din învăţământul preuniversitar, având
competenţe de operare pe calculator;
e. membri: inspectori şcolari, cadre didactice, traducători, evaluatori specialişti în domeniu, a căror
competenţă profesională şi ţinută morală sunt recunoscute, precum şi studenţi, foşti elevi cu rezultate
recunoscute la competiţiile internaţionale în domeniu.
(3) Atribuţiile membrilor Comisiei centrale a competiţiei naţionale sunt cele prevăzute de Metodologia cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.9. – Pentru etapa națională, Comisia Centrală a Concursului se înființează prin decizie întocmită
de către inspectorul de specialitate/consilier/expert din cadrul M.E.N.−D.M., avizată de directorul D.M.
și aprobată de Secretarul de Stat care coordonează direcţia respectivă.
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Art.10. – Numărul total al elevilor care pot participa din cele 17 județe și municipiul București, unde
există învăţământ în limba minorităţi maghiare, este împărţit proporţional cu numărul total al elevilor
maghiari din judeţul respectiv, cu aplicarea criteriului de performanță la ediția precedentă a etapei
naționale.
(2) Locurile alocate pentru etapa națională a concursului sunt stabilite astfel:
Nr.
crt.

Nr. participanți la faza națională
Județul

Număr de
locuri pe
județe

Bonificație acordată pe baza
rezultatelor obținute la ediția
precedent a olimpiadei
naționale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Harghita
9
Mureș
8
Covasna
7
Bihor
6
Satu-Mare
6
Cluj
5
Sălaj
4
Brașov
4
Arad
4
Maramureș
3
Timiș
3
Alba
3
Bistrița-Năsăud
3
Hunedoara
3
Bacău
1
Sibiu
1
București
1
Caraș-Severin
TOTAL
72*
*Județul organizator beneficiază de un loc în plus

24

Total

11
12
12
11
8
9
5
4
5
3
3
3
3
3
1
1
1
96*

**Numărul bonificațiilor acordate fiecărui județ este în funcție de rezultatul obținut la ediția precedentă a
concursului
(3) În cazul în care există judeţe, care nu participă la etapa naţională a concursului, sau nu ocupă toate
locurile alocate, locurile disponibile se alocă celorlalte judeţe, ținând cont de punctajul realizat la etapa
anterioară.
Capitolul III
Probele
Art.11. – Probele susținute de concurenți în cadrul concursului sunt probe individuale, obligatorii.
Art.12. – Pregătirea elevilor pentru concurs vizează competențele de matematică.
Art.13. – Timpul de lucru este de 2 ore.
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Art.14. – Responsabilitatea elaborării subiectelor și a organizării concursului la toate etapele revine
comisiilor de organizare conform Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor
şcolare. Comisia centrală va verifica subiectele și baremele de evaluare, care vor asigura o corectare şi
o evaluare obiectivă.
Art.15. – Programul desfășurării etapei naționale a concursului va fi conceput de către Comisia de
organizare și evaluare a concursului și avizat de inspectorul de specialitate/consilier/expert din
M.E.N.−D.M.
Capitolul IV
Evaluarea
Art.16. – (1) Evaluarea itemilor este realizată de câte doi profesori, care nu au elevi calificați la clasa
respectivă, nominalizați în comisii pentru fiecare etapă.
(2) Pentru a asigura obiectivitatea evaluării, lucrările vor fi evaluate și notate conform baremului de
evaluare și notare specific.
(3) Se punctează rezolvarea corectă a subiectelor, precum şi originalitatea, creativitatea în găsirea
diverselor soluţii în rezolvarea problemelor.
(4) După corectare, comisia centrală va afișa rezultatele inițiale ale evaluării, în ordine alfabetică.
(5) La probele scrise se admit contestaţii. Ele se pot depune în scris de către cadrul didactic
însoțitor/pregătitor comisiei centrale de evaluare în cel mult o oră de la momentul afişării rezultatelor.
Lucrările contestate nu se vor vizualiza de către contestatari, ci se vor sigila din nou şi vor fi reevaluate de
către membrii comisiei de rezolvare a contestaţiilor. Rezultatele reevaluăriilor se vor afişa la cel mult
două ore după depunerea contestaţiilor.

Capitolul V
Premierea
Art.18. – Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Art.19. – (1)

Certificarea premiilor şi menţiunilor acordate de M.E.N. se face prin diplomă

înregistrată.
(2) Acordarea premiilor la Concurs se face conform precizărilor din Metodologia-cadru de organizare
si desfăşurare a competiţiilor şcolare. La etapa naţională a competiţiei şcolare, la care participarea
elevilor este individuală, M.E.N. acordă, pentru fiecare an de studiu/disciplina, secţiune, categorie,
maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, şi un număr de menţiuni
reprezentând 15% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui
număr fracţionar. Fac excepţie situaţiile în care 2 sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în
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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.
Art.20. – Pe lângă premiile acordate de M.E.N., la etapa naţională pot fi acordate şi premii speciale,
de către societaţi ştiintifice, asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale sau sponsori. Criteriile de
acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a competiţiei naţionale şi vor fi
comunicate participanţilor la deschiderea fiecărei competiţii.
Capitolul VI
Raportarea rezultatelor finale către M.E.N.
Art.21. (1) Vor fi consemnate pe clase:
• lista participanţilor
• rezultatele finale în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute
• lista cu premiile și mențiunile acordate de M.E.N. cu semnătura elevilor beneficiari
(2) Documentele mai sus-menționate și fişele raport pentru fiecare clasă, se vor introduce în dosare şi vor
fi transmise la M.E.N..
(3) Toate subiectele şi baremele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate la alin (1) (în original)
vor fi transmise prin delegatul M.E.N. (inclusiv în format electronic, pe un C.D.). La aceste documente se
adaugă şi diplomele M.E.N. neutilizate sau anulate.
(4) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi salvate în format PDF.
(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi salvate în format EXCEL și PDF.

Capitolul VII
Dispoziţii finale
Art.22. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a Concursului
Național de Matematică „Csillagszerző” în limba maghiară, pentru clasele V-VIII , vor fi făcute publice
numai de către preşedinţii/preşedinţii executivi/vicepreşedinţii comisiilor care organizează etapa
respectivă.
Art.23. (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 de supravegherea
elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a concursului şi în timpul desfăşurării
acesteia şi va îndeplini atribuţiile ce îi revin.
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(3) Elevii participanţi la fiecare etapă al Concursului Național de Matematică „Csillagszerző” în limba
maghiară, pentru clasele V-VIII, se vor prezenta la concurs 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 verificarea calităţii de elev şi identităţii concurenţilor.
(4) 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.
Art.24. (1) Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare.
(2) Profesorii însoțitori, precum și profesorii pregătitori ai elevilor de la etapa națională vor primi o
adeverință de participare, eliberată de inspectoratul școlar județean gazdă.
Art.25. (1) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului au obligaţia de a respecta normele de
conduită. În cazul nerespectării acestora vor fi sancționați conform prevederilor Art. 64 din
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare,
(2) Indiferent de rolul în cadrul Concursului Național de Matematică „Csillagszerző” în limba maghiară,
pentru clasele V-VIII , profesorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea etapelor concursului care vor
încălca deontologia profesională vor fi sancţionaţi conform precizărilor Art. 67 din Metodologia - cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.26. Drepturile elevilor participanţi la această competiţie şcolară, ale personalului didactic care
însoţeşte elevii şi ale personalului care face parte din comisiile de organizare şi evaluare sau din comisiile
centrale ale competiţiilor naţionale, privind cheltuielile de deplasare, cazare, diurnă, alte cheltuieli
privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, se stabilesc în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art.27. Prezentul regulament este valabil până la efectuarea schimbării de conținut, sau modificarea
legislației în acest sens.

Avizat,
Director
Alexandru Szepesi

Consilier,
Alexandru – Iosif Fodor
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