DIRECȚIA MINORITĂȚI

Nr.42/07.02.2017
Aprobat,
Secretar de stat,
KIRÁLY András György

Avizat,
Director,
SZŐCS Domokos

REGULAMENT SPECIFIC
de organizare şi desfăşurare al Concursului de Matematică al Liceelor Maghiare
Capitolul I
Cadrul general
Art.1. Prezentul regulament specific cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al Concursului
de Matematică al Liceelor Maghiare.
Art.2. Potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobat
cu Ordinul M.E.C.T.S. Nr. 3035/10.01.2012, prezentele precizări fac parte din regulament, iar
nerespectarea lor atrage sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.
Art.3. Concursul de Matematică al Liceelor Maghiare este o competiţie de excelenţă care
urmăreşte stimularea elevilor care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific. Această
competiție se adresează elevilor cu aptitudini şi performanţe înalte în domeniul matematicii.
Art.4. Concursul 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
Capitolul II
Organizarea concursului
Art.5. (1) Organizatorul național întocmeștește și trimite anual la M.E.N. – D.M. (Direcţia
Minorităţi) microproiectul Concursului de Matematică al Liceelor Maghiare cu care candidează în
Calendarul concursurilor naţionale şcolare. În acest document se stabilește în fiecare an data desfăşurării
etapei judeţene şi locul și perioada desfăşurării etapei naţionale.
(2) Concursul este organizat de M.E.N., prin inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ
subordonate, în parteneriat cu autorităţile administrative publice locale, cu instituţii de învăţământ
superior şi de cercetare din ţară sau din afara ţării, cu edituri, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii,
organizaţii sindicale şi organizaţii ale societăţii civile, structuri asociative locale, instituţii de cultură etc.
(3) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării concursului revine, în funcţie de etapă, unităţilor
de învăţământ preuniversitar, inspectoratelor şcolare, Direcţiei Minorităţi din M.E.N.
Art.6. La Concursul de Matematică al Liceelor Maghiare, numit în continuare C.M.L.M., se pot
înscrie concurenţi din clasele IX - XII, care studiază în clase cu limba de predare maghiară. La această
competiţie pot participa elevi de la toate formele de învăţământ: zi, cu frecvenţă redusă, de la învăţământ
de stat sau de la învăţământul particular sau confesional, la clasa la care sunt înscrişi în anul de
desfăşurare al concursului. Competiţia se organizează pentru fiecare an de studiu,
în total 4.
Art.7. (1) C.M.L.M.are următoarele etape: - etapa pe şcoală/locală/sector;
- etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti;
- etapa naţională;
- etapa internațională.
(2) În cazul în care numărul de elevi/unităţi de învăţământ participante sunt mici, inspectoratele
pot decide să nu organizeze etapele pe şcoală şi/sau locală, conform metodologiei cadru. Calificarea la
etapa naţională a C.M.L.M. se face de la etapa judeţeană.
Art.8. Comisiile de organizare şi evaluare ale C.M.L.M. pentru etapele pe şcoală/locală/sector şi
judeţeană/a municipiului Bucureşti sunt constituite şi funcţionează conform prevederilor Art.18-20, din
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Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.9. (1) Pentru etapa naţională, Comisia Centrală al C.M.L.M., numită în continuare Comisia
Centrală, se constituie la propunerea inspectorului/consilierului/expertului din cadrul M.E.N., este avizat
de directorul al D.M. şi este aprobat de Secretarul de Stat care coordonează activitatea D.M., preşedinte
al Comisiei Naţionale pentru Coordonarea Competiţiilor Şcolare în limbile minorităţilor.
(2) Comisia Centrală al C.M.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, care îşi asumă răspunderea că membrii propuşi 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 reunirea comisiilor la etapa naţională preşedintele şi vicepreşedintele comisiei
vor dispune completarea declaraţiei de către membrii comisiilor.
(3) Componenţa și atribuțiile Comisiei Centrale al C.M.L.M. este cea prevăzută în Metodologiacadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare (Art. 24).
(4) Comisia Centrală va avea două subcomisii: Subcomisia de elaborare a subiectelor și a
baremelor și Subcomisia de evaluare.
Art.10. (1) Comisiile de organizare si evaluare pe şcoală/locale/sector sau judeţene/a
municipiului Bucureşti vor transmite comisiei de la etapa imediat superioară baza de date cuprinzând
lista elevilor calificați pentru următoarea etapă a competiției.
(2) Locurile alocate pentru etapa naţională al C.M.L.M. sunt stabilite conform Art.30. (3), (4) din
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare astfel:
a) Pentru etapa naţională a concursului, fiecare judeţ/municipiul Bucureşti va beneficia de un
număr de locuri proporțional cu numărul elevilor din județ/municipiul București, care studiază
în clase cu predare în limba maghiară.
b) Se alocă, suplimentar, pentru fiecare județ/municipiul București, un număr de locuri egal cu
numărul elevilor din județ/municipiul București, premianți M.E.N. la etapa națională a
concursului, desfăşurată în anul şcolar precedent.
c) Suma numărului de locuri alocate conform algoritmului menţionat la lit. a) și b) reprezintă
numărul de locuri alocat, de către M.E.N. fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti pentru etapa
națională a C.M.L.M..
Nr. participanți la faza națională
Număr de locuri pe județ
Harghita
16
Mureș
14
Covasna
13
Bihor
9
Satu Mare
9
Cluj
8
Sălaj
6
Brașov
4
Arad
4
Maramureș
4
Timiș
4
Alba
2
Bistrița-Năsăud
3
Hunedoara
2
Bacău
0
Sibiu
0
București
1
Caraș-Severin
Total:
99 + 1* = 100
26
126
*Judeţul organizator al etapei naţionale beneficiază de 1 loc suplimentar.
Total

Județul

Locuri obținute pe baza rezultatelor obținute în
anul precedent

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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(3) Aceste locuri se repartizează pe clase prin decizia Comisiei de organizare și evaluare pentru
etapa județeană/a municipiului Bucureşti;
(4) În cazul în care un județ nu dorește să participe cu numărul de elevi cuprins în tabel, locurile
neocupate vor fi redistribuite de către organizator (Art 5. (2)).
Art.11. (1) Fiecare Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului
Bucureşti va transmite baza de date care va cuprinde:
- tabelul cuprinzând datele elevilor participanţi la etapa naţională;
- tabelul cuprinzând datele cadrelor didactice însoţitoare;
- tabelul cuprinzând datele cadrelor didactice propuse pentru a face parte din Comisia Centrală al
C.M.L.M.;
(2) Tabelele cuprinzând elevii participanți și cadrele didactice însoțitoare vor fi transmise în
format Excel prin e-mail la inspectoratul şcolar al judeţului organizator al etapei naţionale şi la M.E.N.
(3) Tabelul cuprinzând datele cadrelor didactice propuse pentru a face parte din Comisia
Centrală al C.M.L.M. va fi trimis prin e-mail la M.E.N.
(4)
Modificări în tabelele transmise nu pot fi operate decât în cazuri excepţionale şi numai cu
acordul M.E.N., obţinut prin solicitarea scrisă a inspectorului școlar pentru matematică și avizat de
inspectorul şcolar general din judeţul respectiv.
(5) Pentru a face parte din Comisia Centrală vor fi propuse cadre didactice care:
- îndeplinesc condiţiile prevăzute de Art. 29 (1) şi (2) din Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare;
- au cunoştinţe de operare pe calculator;
- confirmă participarea la Comisia Centrală al C.M.L.M.
Art.12. Programul desfăşurării etapei naţionale a C.M..L.M. va fi propus de către inspectorul
școlar pentru matematică din judeţul gazdă, avizat de D.M. din M.E.N. şi va corespunde perioadei din
Graficul Concursurilor M.E.N.

Art. 13. Elevii premianţi (premiul I., II., III. și mențiuni) participă la Olimpiada de
Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa.
Capitolul III
Probele de evaluare
Art.14. (1) Probele de evaluare susţinute de concurenţi la toate etapele pe şcoală/locală/sector şi
judeţeană/a municipiului Bucureşti ale concursului, constau într-o probă scrisă în cadrul căreia se
evaluează competenţele generale şi specifice disciplinei matematică.
(2.) La etapa naţională probele de evaluare ale concursului constau din două probe scrise
susţinute în zile consecutive:
 prima axată pe programa concursului naţional, timpul de lucru este de 180 de minute
 a doua (de tip baraj) axată pe programa concursului internațional, timpul de lucru este de 240
de minute.
(3.) Toate subiectele vor respecta programele școlare în vigoare.
Art.15. (1) Responsabilitatea elaborării subiectelor, baremelor şi modalitatea de desfăşurare a
probelor C.M.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 Metodologieicadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(2) Pentru etapa naţională, responsabilitatea elaborării subiectelor și baremelor revine
Subcomisiei de elaborare a subiectelor și a baremelor din cadrul Comisiei Centrale al C.M.L.M.
(3) Se elaborează o singură variantăde subiecte şi bareme, căreia i se va asigura securitatea
corespunzătoare.
Capitolul IV
Evaluarea probelor, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea rezultatelor finale
Art.16. (1) Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea
prevederilor cuprinse în secţiunea B. Desfăşurarea probelor de evaluare, din Metodologia-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(2) La toate etapele C.M.L.M., evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de
specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează,
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nominalizaţi în comisii pentru fiecare etapă.
Art.17. (1) Evaluarea la toate etapele C.M.L.M. se face cu respectarea baremului de evaluare şi
notare.
(2) Rezultatele probelor sunt apreciate, individual pe subiecte, prin punctaje de la 1 la 10,
conform baremelor de evaluare şi notare.
(3) În cazuri excepţionale stabilite de Comisia Centrală a C.M.L.M., pentru soluţii suplimentare
- diferite de cele din barem, dar corecte, sau generalizări esenţiale ale problemei respective - se mai pot
acorda încă 5 puncte suplimentare la punctajul obţinut după barem/fiecare subiect în parte.
(4) Evaluarea rezolvării subiectului și acordarea punctajului pe baza baremului de evaluare şi
notare se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator. Punctajul final al
lucrării se obține ca sumă a punctajelor acordate pentru fiecare subiect.
(5) Comisia prezintă elevilor, pe nivele, rezolvarea detaliată a subiectelor.
Art.18. În conformitate cu prevederile Art. 49, alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare, candidaţii pot contesta punctajul obţinut.
Art.19. La toate etapele C.M.L.M., comisia de contestaţii este formată din cadre didactice care nu
au participat la evaluarea iniţială a lucrării.
Art.20. Rezolvarea contestaţiilor se desfăşoară astfel:
a) Comisia de evaluare discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice însoţitoare sau cu
părinţii) pe baza lucrării scrise.
b) Dacă elevul îşi retrage contestaţia este solicitat să specifice acest lucru în scris, sub semnătură.
c) Dacă elevul îşi menţine contestaţia, depune cererea scrisă și semnată. Se numeşte o comisie de
rezolvare a contestaţiilor.
(2) Termenul de depunere al contestaţiilor este de o oră și se comunică în momentul afişării
rezultatelor iniţiale.
(3) Punctajul acordat de comisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre etapele
C.M.L.M..
Art.21. (1) La etapa naţională, contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea de către
elevul concurent a formularului pus la dispoziţie de Comisia Centrală a C.M.L.M., pe care îl vor semna
atât acesta cât şi un membru al comisiei desemnat în acest sens.
(2) Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoţitor, coleg
etc.) în absenţa elevului în cauză.
Art.22. (1) Comunicarea rezultatelor obţinute de către elevi la probele de concurs se realizează
prin afişare, în ziua susţinerii probei.
(2) La toate etapele C.M.L.M., rezultatele finale ale probei scrise se comunică în termen de cel
mult 24 de ore de la încheierea intervalului orar destinat rezolvării contestaţiilor, conform prevederilor
Art. 50, alin. (2) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art.23. 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.
Capitolul V
Premierea
Art.24. (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 națională, modul de acordare a premiilor respectă prevederile Art. 55. (2) din
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, conform căreia se acordă, pentru
fiecare an de studiu, maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un număr
de mențiuni reprezentând 10% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în
cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice și a condiției de punctaj stabilită prin
regulamentele specifice. 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.
(4) La etapa internațională, în vederea acordării premilor de către M.E.N., se aplică același
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principiu ca și la etapa națională.
Art.25. (1) . La etapa naţională a concursului diplomele acordate de M.E.N. pentru premii şi

menţiuni vor fi semnate de Secretarul de Stat ce coordonează activitatea D.M.
(2) Premiile speciale se acordă conform prevederilor Art. 56, alin. (1) şi (2) din Metodologiacadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
(3) Premiile speciale pot fi în medalii, 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.
(4) Premiile speciale pot fi acordate independent sau se pot adăuga premiilor şi menţiunilor
acordate de M.E.N.
Capitolul VI
Raportarea rezultatelor finale către M.E.N.
Art.26. (1) Vor fi consemnate pe clase:
lista participanţilor
rezultatele finale în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute
lista elevilor premianți care conține numărul diplomei primite și semnătura elevilor.
(2) Documentele mai sus menționate și fişele raport pentru fiecare clasă, se vor introduce în
dosare şi vor fi trimise 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 CD). La aceste
documente se adaugă şi diplomele M.E.N. neutilizate sau anulate.
(4) Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi redactate în PDF cu păstrarea formatului şi fonturilor
recomandate.
(5) Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL și PDF.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
Art.27. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a C.M.L.M. vor
fi făcute publice numai de către preşedinţii/preşedinţii executivi/vicepreşedinţii comisiilor care
organizează etapa respectivă.
Art.28. (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.
(3) În cazul în care familia unui elev doreşte să însoţească elevul la etapa naţională, inspectorul
școlar pentru matematică va solicita părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia iau la
cunoştinţă programul C.M.L.M. şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea elevului. De
asemenea, părințiii vor suporta toate cheltuielile de masă şi cazare.
Art.29. (1) Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare,
concepută şi realizată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă.
(2) Profesorii însoţitori, precum și profesorii pregătitori 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.30. (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, fiecare inspector școlar
pentru matematică 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 C.M.L.M. 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.
(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.
Art.31. (1) Elevii participanţi la etapa naţională a concursului au obligaţia de a respecta normele
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de comportare stabilite, suportând consecinţele stipulate în Art. 64 din Metodologia-cadru de organizare
şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în cazul comiterii de abateri.
(2) Indiferent de rolul în cadrul C.M.L.M., 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.
(3) Sancţiunile aplicate profesorilor şi elevilor se stabilesc în urma analizei faptelor şi se
consemnează într-un proces-verbal, ca decizii asumate de Comisia Centrală a C.M.L.M. şi de preşedintele
acesteia.
(4) Comisia Centrală a C.M.L.M. are obligaţia de a înştiinţa, în scris, M.E.N. - D.M. despre
eventualele sancţiuni aplicate elevilor/profesorilor.
(5) Inspectorii/consilierii/experţii din M.E.N.- D.M. vor informa, în scris, inspectoratele şcolare
judeţene despre sancţiunile aplicate elevilor/profesorilor.
NOTĂ: Prezentul regulament este valabil începând cu anul școlar 2016 – 2017 și rămâne în
vigoare până la o nouă reglementare.

Inspector de specialitate,
Mátyás Emőke-Éva
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