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Anexa 4  
 
 

Regulamentul Concursului MATEROM 
 

 
ART. 1 Concursul ,,MATEROM“ se adresează elevilor de clasa a IV-a, urmărind 
descoperirea şi stimularea elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru studiul 
limbii române și a matematicii. Concursul reprezintă a formă de selecție a copiilor 
care doresc să devină elevi ai Liceului Teoretic ,,Miron Costin,, Iași, în clasa a V-a, în 
accord cu ROFUIP și cu Regulamentul admiterii în clasa a V-a. 

 
ART.2  Concursul se desfăşoară la nivel judeţean şi cuprinde două probe scrise,  la 
limba română și matematică, cu durata de 45 de minute fiecare. 

ART. 3 În cadrul comisiei de admitere funcționează două subcomisii pentru fiecare din 
cele două probe ale concursului, conform Regulamentului general, și care sunt alcătuite 
din:  

- Coordonator- responsabilul comisiei metodice de  Limba 
română/Matematicǎ 
-  secretar - un informatician 
-  Membrii comisiei sunt cadre didactice de specialitate din catedra de Limba 
română /Matematicǎ. 

Componenţa nominală a comisiei/subcomisiilor se stabileşte în Consiliul de 
Administraţie, în fiecare an, prin decizie. 

ART.4  La concurs participă elevi de clasa a IV-a care au depus, în acest sens, o cerere 
(anexa 2) la secretariatul unității, în perioada prevăzută de calendar. Prin cererea tip, 
părintele elevului își asumă, sub semnătură, condițiile de admitere. 

ART.5 Înscrierile se fac într-un interval de timp stabilit prin decizie a CA şi anunţat la 
avizier şi pe site, conform Calendarului specific (anexa 1). 
 
ART.6 Coordonatorii subcomisiilor, împreună cu un alt cadru didactic de specialitate, 
desemnat prin decizie CA, elaborează trei variante de subiecte, în dimineața probei, iar 
un învățător invitat, care nu are elevi în concurs, va extrage varianta finală. Pentru 
corectarea lucrărilor şi stabilirea clasamentului vor fi cooptaţi profesori de 
specialitate, iar aprobarea lor va fi făcută de Consiliul de Administraţie al şcolii. 
 
ART.7 În alegerea subiectelor de concurs se vor avea în vedere următoarele cerinţe: 

•    să fie în conformitate cu programa; 
  •    să permită valorificarea tuturor cunoştinţelor, a spiritului de inovaţie şi de 

creativitate al elevilor 
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ART.8 Subiectele se multiplică pentru fiecare elev, în ziua concursului. 
 
ART.9 Profesorii supraveghetori instruiesc participanţii privind regulile de 
participare la concurs. 
 
ART.10 Elevilor li se înmânează foile speciale de concurs. Cadrele didactice cu rol de 
supraveghetori verifică identitatea participantului pe baza carnetului de elev şi a listei 
de participare la concurs. Caracterul secret se certifică de către preşedinte, care 
semnează tezele pe colţul îndoit al lucrării. După ce au completat colțul secret, elevii 
sunt invitați să așeze foaia la marginea băncii. La semnalul sonor, li se vor distribui 
subiectele, iar elevii vor avea la dispoziție 15 minute pentru a le citi cu atenție. La 
expirarea acestui timp. profesorul supraveghetor le va permite să ia foaia de examen și 
să lucreze, vreme de 45 de minute. 
 
ART.11 Profesorii supraveghetori marchează pe tablă timpul acordat probei şi 
scurgerea sa. Profesorii supraveghetori primesc lucrările scrise de la elevi  numai după 
ce aceştia barează spaţiile libere. Se înscrie într-un borderou numărul de pagini al 
lucrării şi semnătura participantului la concurs. 
 
ART.12 După desfășurarea celor două probe conform procedurii aprobate, 
președintele/vicepreședintele și coordonatorul pentru fiecare subcomisie, preiau 
lucrările, le numerotează și le distribuie evaluatorilor, constituiți în echipe de câte doi. 
 
ART.13  Punctajul final al lucrărilor, atât pentru limba română, cât și pentru 
matematică, se constituie din media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi 
evaluatori. În situaţia în care între punctajele celor doi evaluatori diferenţa este mai 
mare de un punct, aceștia reevaluează în prezenţa coordonatorului şi stabilesc 
punctajul final. Dacă cei doi evaluatori nu cad de acord asupra punctajului, 
preşedintele numeşte o nouă comisie. Punctajul stabilit de aceasta rămâne definitiv.  
 
ART.14 Rezultatele probelor sunt apreciate prin puncte de la 10 la 100, conform 
baremelor întocmite.  
 
ART.15 Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute, numai 
după contestaţii. 
 
ART.16 Rezultatele inițiale sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor în ziua concursului. 
 
ART.17 Premierea elevilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor. 
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ART.18 Valoarea premiilor elevilor câştigători se stabilește de comisia de admitere, în 
funcție de fondurile existente. 
 
ART.19 În afara premiilor I, II şi III, care se acordă primilor clasaţi, în ordinea 
mediilor, potrivit deciziei subcomisiei de concurs, se vor acorda menţiuni, până la 25% 
din numărul participanţilor. 
 
ART.20 Nu pot fi propunători de subiecte, supraveghetori şi corectori profesorii care 
au rude sau copii în concurs. 
 
ART.21 Pe toată durata evaluării, coordonarea activității este asigurată de către 
coordonatorii subcomisiilor din cadrul concursului ,,MATEROM“. La sfârșitul evaluării, 
coordonatorii  subcomisiilor înaintează președintelui lista rezultatelor inițiale, în 
ordine alfabetică. Președintele și secretarul comisiei realizează lista alfabetică a 
rezultatelor cumulate inițiale și o afișează. 
 
ART.22 Pentru rezolvarea contestaţiilor, CA desemnează o comisie alcătuită din  două 
persoane, altele decât cele care au corectat. Concluziile comisiei de contestaţii, 
certificate de către preşedinte şi vicepreşedinte, sunt definitive. După finalizarea 
contestațiilor, coordonatorii subcomisiilor din cadrul concursului înmânează 
președintelui lista finală a punctajelor pe disciplină, în ordine descrescătoare, precum 
și premiile și mențiunile acordate, în urma deciziei interne a subcomisiilor, în acord cu 
regulamentul de concurs. Președintele afișează rezultatele finale cumulate, în ordinea 
descrescătoare a punctajelor și elevii admiși în clasa a V-a, precum și anunțurile 
privind festivitatea de premiere pe discipline. 
 
ART.23 Probele de concurs se desfăşoară pe baza programei specifice pentru 
învăţământul primar.  
 
ART.24 Lucrările se păstrează un an de zile în arhiva liceului. 
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