
Nr. 10459 din 25.10.2019
Aprobat,

Inspector colar generalș
prof. Maria POP

REGULAMENT SPECIFIC
privind organizarea şi desfăşurarea 

Concursului Jude ean de Matematică pentru clasa a IV-a ț
„  Mica olimpiadă de matematică  ”

I. Prezentare generală 
ART. 1
(1)  Prezentul  regulament  are  la  bază  prevederile  Legii  Educaţiei  Naţionale  nr.  1/2011,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare  şi  se  completează  cu  prevederi  specifice  O.M.E.N.
4203/30.07.2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare, numită în continuare metodologie-cadru. 
(2)  Concursul Jude ean de Matematică pentru clasa a  IV-a - „ț Mica olimpiadă de matematică”,
denumit în continuare „concurs”, este organizat de către Inspectoratul colar Jude ean Sălaj.Ș ț
(3)  La acest  concurs  NU se percep taxe de participare  sau alte  contribu ii  financiare.  ț din
partea elevilor. 

ART. 2 
(1) Concursul se organizează pentru elevii  din clasa a IV-a. Pot participa elevii  din unită ile deț
învă ământ preuniversitar din jude ul Sălaj, din mediul urban i din mediul rural, sec ia română iț ț ș ț ș
sec ia maghiară.ț

ART. 3 
(1) Participarea la concurs este individuală. 
(2) Elevii pot participa la concurs, de la etapa pe şcoală până la etapa jude eană, în baza criteriilorț
de calificare.
(3) Un elev se poate califica la etapa superioară a concursului, numai dacă a participat la etapele
anterioare i a întrunit cel pu in 50% din punctajul maxim acordat pe lucrare, respectiv 14 puncteș ț
din 28 de puncte.

ART. 4
(1)  Calendarul  de  desfăşurare  a  etapelor  concursului  este  propus  de  către  reprezentan iiț
Inspectoratului colar Jude ean Sălaj (inspector colar, ciclul curricular - Învă ământ primar (sec iaȘ ț ș ț ț
română i sec ia maghiară) i inspector colar - disciplina Matematică.ș ț ș ș
 
II. Selecţia participanţilor
ART. 5 
(1) Concursul se va organiza prin parcurgerea a trei etape, respectiv etapa pe coală, etapa locală iș ș
etapa jude eană.ț
(2)  În  Comisia  de  organizare  i  de  evaluare  vor  fi  cuprin i,  învă ători  i  profesori  pentruș ș ț ș
învă ământul primar încadra i în colile din unită ile de învă ământ din jude .ț ț ș ț ț ț

III. Structura subiectelor de concurs şi modul de evaluare
ART. 6 
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(1) Programa de concurs este cea aprobată, pentru acest nivel de clasă.
(2) În programa de concurs sunt incluse,  în mod implicit,  conţinuturile  programelor  din clasele
anterioare. 
(3) În rezolvarea problemelor propuse la diferitele etape ale concursului pot fi folosite cunoştinţe
suplimentare faţă de programa şcolară. Folosirea corectă, de către elevi, în redactarea unei soluţii, a
unor  teoreme,  fără  a  prezenta  demonstraţiile  acestora,  conduce la  acordarea  punctajului  maxim
prevăzut în baremele de corectare. 

ART. 7
(1) Elaborarea subiectelor pentru etapa pe coală revine în sarcina învă ătorilor/profesorilor pentruș ț
învă ământul primar din fiecare unitate de învă ământ care are elevi înscri i la concurs.ț ț ș
(2) Elaborarea subiectelor şi a baremelor pentru etapa locală i jude eană se realizează de cătreș ț
membrii Comisiei de organizare, cu respectarea prevederilor de compatibilitate menţionate în art.
60 din metodologia-cadru.

ART. 8
(1) Evaluarea este organizată printr-o probă scrisă. Durata probei scrise este de 2 ore. 
(2) Subiectul probei scrise conţine 4 probleme. 
(3)  Evaluarea  i  notarea  lucrărilor  se  fac  în  conformitate  cu  Regulamentul  de  desfăşurare  aș
olimpiadelor colare, respectiv fiecărei probleme din concurs i se acordă un număr de minimum 0ș
puncte şi maximum 7 puncte. După caz, evaluarea lucrărilor se poate face pentru întreaga lucrare de
către o echipă de câte 2 evaluatori  sau pentru fiecare problemă,  în echipe de câte 2 evaluatori.
Fiecare evaluator acordă, pentru fiecare problemă, un punctaj număr întreg. Punctajul final al unei
probleme este reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori. Punctajul
final al lucrării este reprezentat de suma punctajelor finale ale celor patru probleme.
(4) Prevederile alineatelor (1), (2) i (3) ale acestui articol se aplică pentru toate cele trei etape aleș
concursului (etapa pe coală, locală i jude eană).ș ș ț

IV. Rezolvarea contesta iilor la nivelul etapei locale i jude eneț ș ț
ART. 9 
(1)  După finalizarea probei scrise (etapa locală i jude eană), Comisia jude eană de organizare vaș ț ț
afişa subiectele şi baremele. 
(2) Afişarea rezultatelor iniţiale, după ordonare alfabetică, se face imediat după finalizarea evaluării
lucrărilor. 
(3) Odată cu rezultatele  iniţiale,  Comisia jude eană de organizare afişează şi precizări  legate deț
etapa contestaţiilor, cu respectarea prevederilor din metodologia-cadru. Precizările vor conţine şi
referiri la criteriile şi modalităţile de modificare, în urma reevaluării, a notelor acordate iniţial.
(4)  În  cazul  unor  concuren i  cu  punctaje  totale  egale,  departajarea  lor  se  va  face,  în  ordineț
descrescătoare, după următoarele criterii:

- cel mai mare punctaj obţinut la una dintre probleme;
- în  caz  de  egalitate  la  cel  mai  mare  punctaj  la  o  problemă  se  aplică  criteriul  1  pentru

problemele rămase după pasul 1;
- în  caz  de  egalitate  după  aplicarea  primelor  două  criterii  se  aplică  criteriul  1  pentru

problemele rămase după pasul 2.

ART. 10 
(1) Candida ii depun eventualele contestaţii pe probleme. ț
(2) Pentru candida ii care au primit un punctaj ini ial mai mic de 6,5 puncte la problema pentru careț ț
s-a depus contesta ia, aceasta este admisă doar dacă diferenţa între punctajul acordat iniţial şi celț
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obţinut după contestaţie pentru respectiva problemă a probei de concurs este de cel puţin 1 punct.
Pentru candida ii care au primit un punctaj ini ial de cel puţin 6,5 puncte la problema pentru care s-aț ț
depus contesta ia, punctajul final al problemei este cel stabilit în urma contesta iei. ț ț
(3) Decizia Comisiei jude ene de organizare, privind rezultatele finale după contesta ii, asumată deț ț
preşedinte/preşedintele executiv, este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior. 
(4) Precizările referitoare la modalitatea de solu ionare a contesta iilor vor fi afişate la unitatea deț ț
învă ământ la care se desfă oară concursul.ț ș

V. Premierea la nivelul etapei jude eneț
ART. 11
(1) După contestaţii, rezultatele finale se afişează în ordinea descrescătoare a punctajelor.
(2) Se vor acorda premii i men iuni, în ordinea descrescătoare a punctajelor până la minim 20 deș ț
puncte ob inute de către elev.ț

VI. Dispoziţii finale
ART. 12
(1) În cazul în care elevii calificaţi la etapa jude eană a concursului nu pot participa, din diferiteț
motive, la această etapă, locul acestora va fi luat de către elevii aflaţi pe locul următor în clasament,
cu respectarea criteriului de calificare men ionat la art. 3, alineatul (3).ț
(2) În situa ia men ionată la alineatul (1), elevul dă o declaraţie scrisă în care precizează că renunţăț ț
la locul obţinut. 

ART. 13
(1) Toţi învă ătorii/profesorii pentru învă ământul primar care participă la elaborarea subiectelor deț ț
concurs, a baremelor de corectare şi notare şi la evaluarea lucrărilor vor da o declaraţie scrisă, după
modelul conţinut în Anexa 1. 

ART. 14
(1) Calendarul de desfăşurare a  Concursului Jude ean de Matematică pentru clasa a IV-a „ț Mica
olimpiadă de Matematică” menţionează următoarele perioade de organizare a etapelor concursului:
- etapa pe coală - ș FEBRUARIE 2020; 
- etapa locală - 21 MARTIE 2020;
- etapa jude eană - ț 9 MAI 2020

Inspector colar general,                                      Inspector colar învă ământ primar (sec ia română),ș ș ț ț
      prof. Maria POP                                                         prof. Zamfira Cristina CÂMPEAN
                                                                                    

Inspector colar învă ământ primar (sec ia maghiară),ș ț ț
                                                                                               prof. HARI Tunde Hajnalka 

                                                                                    Inspector colar - disciplina Matematică,ș
                                                                                            prof. Adonia Augustina OPRIȘ

Anexa 1

Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, Cod 450059, Tel: 0260/661391, Fax: 0260/619190, 
e-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro, www.isjsalaj.ro

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro


DECLARAŢIE

Subsemnatul ____________________________, învă ător/profesor  pentru  învă ământulț ț
primar/profesor/inspector la _________________________________________________________
în  calitate  de  __________________________  la  Concursul  Jude ean  de  Matematică  „ț Mica
olimpiadă de Matematică”, declar pe proprie răspundere ca nu am rudă sau afin, până la gradul al
patrulea sau elevi participan i în cadrul concursului.ț

Declar,  de  asemenea,  că  am  luat  la  cunoştinţă  de  prevederile  Regulamentului  specific
privind organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, pe care mă angajez să le respect. 

De  asemenea,  declar  că  nu  voi  face  publice  datele  legate  de Concursul  Jude ean  deț
Matematică „Mica olimpiadă de Matematică”.

Prin prezenta declaraţie,  mă angajez că voi păstra confidenţialitatea tuturor subiectelor, a
baremelor şi a informaţiilor cu caracter intern pentru concurs, până la afişarea/comunicarea publică
oficială a acestora şi că nu voi întreprinde nici o acţiune care să pună la îndoială corectitudinea
concursului şcolar.

În  cazul  constatării  unor  nereguli  în  activitatea  mea în  cadrul  acestei  comisii  îmi  asum
responsabilitatea aplicării  sancţiunilor prevăzute de lege,  care pot merge până la excluderea din
învăţământ (în conformitate cu art. 292 din Codul penal).

Data, ____________                                                                  Semnătura ,
_____________________
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