Regulamentul
Concursul Internațional de Matematica "Sever Aurel GROZE"
Ediția I, 24-26 mai 2013
ART.1 Concursul Internațional de Matematica "Sever Aurel GROZE" se adresează elevilor claselor
III-VIII care sunt capabili activității de performanță. Acest concurs urmărește stimularea si
antrenarea elevilor cu aptitudini, înclinații și interese în studiul matematicii.
ART.2 Concursul se desfășoară în luna mai a fiecărui an.
ART.3 Pentru buna desfășurare a concursului se stabilește o comisie de organizare a concursului.
ART.4 Comisia de organizare are următoarea componență:
Președinte de onoare – un cadru universitar de la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
– Facultatea de Matematică.
Președinte de concurs – profesor universitar de la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
– Facultatea de Matematică.
Membrii de onoare – delegat din partea MEN; delegat din partea Primăriei orașului Beclean;
delegat din partea Rectoratului Universității "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca;
Președinți executivi - directori și directori adjuncți de la Școala Gimnazială ”Grigore Silași”
Beclean și Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean
Secretari de concurs – profesori
ART.5 Comisia de concurs va fi alcătuită din 36 profesori din toată țara stabiliți de către Comisia de
Organizare.
ART.6 Comisia de corectare va fi formata din reprezentanți ai județelor participante.
ART.7 La concurs participa elevi ai claselor III – VIII la un nivel cel puțin egal cu anul lor de studiu.
ART.8 La concurs participa cate 2 elevi din fiecare județ, pe fiecare nivel de clase III-VIII.
ART.9 Comisiile asigură corectitudinea concursului. Subiectele se stabilesc de către comisii in
concordanță cu programele.
ART.10 Pentru corectarea lucrărilor și stabilirea clasamentului vor fi cooptați, de regulă, profesori
care nu au elevi în concurs la clasa respectivă.
ART.11 Pentru rezolvarea contestațiilor președintele numește o comisie alcătuită din cel puțin 2
(două) persoane, altele decât cele care au corectat, dar care sa nu aibă, de regulă, elevi la clasa
respectivă. Concluziile comisiilor de contestații, certificate de către președinte și vicepreședinți,
sunt definitive.
ART.12 Concursul se desfășoară pe baza programei de matematică pentru Olimpiada Națională
valabilă în anul școlar aflat în derulare.
ART.13 Lucrările la probele scrise se păstrează un an de zile în arhiva școlii organizatoare.
ART.14 Toate materialele necesare desfășurării concursului se asigură de către școlile
organizatoare.
ART.15 Subiectele se aprobă în plenul comisiei științifice de concurs.
ART.16 Timpul de lucru este de 2 (două) ore.
ART.17 Profesorii supraveghetori instruiesc participanții privind regulile de participare la concurs.
ART.18 Elevilor li se înmânează foile speciale de concurs care asigură caracterul secret al identității
participantului. Profesori supraveghetori verifică identitatea participantului pe baza actului de
identitate și (sau) a listei de participare la concurs.
Caracterul secret se certifică de către un vicepreședinte care aplică ștampila școlii
organizatoare și semnează tezele pe coltul îndoit al lucrării.

ART.19 Profesorii supraveghetori marchează pe tablă timpul acordat probei și scurgerea sa.
Profesorii supraveghetori primesc lucrările scrise de la elevi și barează spațiile libere. Se înscrie
într-un borderou numărul de pagini al lucrării și semnătura participantului la concurs.
ART.20 Comisia de concurs primește pachetele cu lucrări, le numerotează și le repartizează spre
corectare echipelor formate, pe nivel de clase, pe fiecare subiect, din cel puțin 2 (doi) profesori.
ART.21 La corectare nu se intervine pe lucrări.
ART.22 Profesorii corectori trebuie să completeze borderourile de corectare alcătuite pe baza
baremelor de punctaj stabilite de comisia de concurs.
ART.23 Punctajul final al subiectului se obține prin media aritmetică, fără rotunjiri, constituit din
punctajul acordat de cei doi profesori.
ART.24 Punctajul final al lucrării se constituie din suma punctajelor subiectelor lucrării.
ART.25 În situația în care pe un subiect punctajul celor doi profesori diferă cu mai mult de 1 (unu)
punct se procedează la recorectarea subiectului de către doi profesori desemnați de
vicepreședinții comisiei. Punctajul stabilit și certificat de președintele de concurs pentru teza
respectivă rămâne definitiv.
ART.26 Rezultatele probelor sunt apreciate prin puncte de la 0 la 7 după baremele alcătuite.
ART.27 Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
ART.28 Rezultatele concursului sunt aduse la cunoștința candidaților în ziua concursului.
ART.29 Contestațiile sunt depuse în termen de 1 oră de la afișare la vicepreședintele comisiei care
răspunde de rezolvarea contestațiilor. Termenul de analiză și răspuns este de până la 3 ore de la
depunerea contestațiilor.
ART.30 Lucrările contestate sunt corectate de comisia de contestații numită de președintele de
concurs.
ART.31 Premierea lucrărilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor. Se acordă trei premii
și mențiuni, astfel încât numărul distincțiilor să fie 1/2 din numărul participanților la clasa
respectivă.
ART.32 Se vor acordă diplome de participare tuturor participanților.
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