
 

REGULAMENT CONCURS – RESPONSABIL de CENTRU 
Stimate  Domn/ Stimată Doamnă, 

Coletul pe care îl veți primi din partea noastră cuprinde următoarele materiale: 

 O folie transparentă care conține materiale pe care le puteți deschide înainte de ziua concursului (sau la 
primire). In folie puteți găsi: 

o O lista cu toți elevii participanți, în ordine alfabetică și sala în care sunt repartizați. Această listă 
se va afișa înainte de ziua concursului. (ALBA) 

o Liste cu elevii aferenți fiecărei săli, care vor fi lipite pe ușile sălilor.(VERDE) 

o Borderou (ALBASTRU) de prezența ce va fi completat, de către responsabilul de centru, imediat 
după terminarea concursului, la primirea foilor de răspuns pe fiecare sală. 

o Adeverința pentru supraveghetori. 

o Regulamente pentru supraveghetori. 

 O folie sigilată, pentru dumneavoastră, care va fi deschisă în ziua concursului. Aceasta conține foi de 
răspuns nepersonalizate în plus pentru eventualele probleme. De asemenea, veți găsi o folie nefolosită 
în care veți pune foile de răspuns colectate  după terminarea concursului. 

 Foliile sigilate, ce vor fi distribuite fiecărui supraveghetor, în ziua concursului. 

Ce trebuie făcut înaintea zilei de concurs : 

 Să afișați lista cu toți elevii participanți, în ordine alfabetică. (ALBA) 

 Listele cu elevii aferenți fiecărei săli trebuie lipite pe ușile sălilor.(VERDE) 

 Să stabiliți câte un supraveghetor pentru fiecare sală și asigurați-vă că aceștia vor fi prezenți la centrul 
de examinare la ora 09:00 în ziua concursului. Dați un regulament fiecărui supraveghetor. 

 Să asigurați câte 3 ciorne pentru fiecare concurent. 

Ce trebuie făcut în ziua concursului: 

 Să citiți regulamentul pentru supraveghetori la ora 09:00.  

 Să distribuiți supraveghetorilor foliile sigilate pentru fiecare sală. 

 Să împărțiți supraveghetorilor ciornele, corespunzătoare numărului de elevi din fiecare sală. 

 Să asigurați începerea concursului la ora 10:00. 

 Foile de răspuns nepersonalizate pe care le-ați primit sigilate în folie se vor folosi și în cazul posibilelor 
greșeli de tipar.  

 Să verificați dacă elevii participanți la concurs sunt aranjați în bănci, pe linii, în ordinea listei pe care au 
primit-o supraveghetorii. 

 Să asigurați sfârșitul concursului la ora 12:00. 

 După terminarea concursului asigurați-vă de primirea foilor de răspuns și lista de prezență (GALBEN) 
cu semnătura elevilor, care vor fi puse în aceleași folii în care au fost primite de către supraveghetori 
pentru fiecare sală. La primirea acestora veți completa borderoul(ALBASTRU) de prezența și le veți 
înmâna supraveghetorilor adeverința. Adăugați și foile de răspuns nepersonalizate care v-au rămas în 
plus pentru a le trimite înapoi la noi. 

 Toate foliile colectate pe săli, le veți pune în folia transparentă nesigilată pe care ați găsit-o în folia care 
trebuia deschisă în ziua concursului. Adăugați borderoul de prezența împreună cu celelalte materiale 
cerute în folie, sigilați-o și înmânați-o reprezentantului LuminaMath prezent în centrul de concurs.  

Pentru orice nelămurire vă rugăm să îl contactați pe Arslan Fahrettin  la numărul de  

telefon 0773 724 733 ,  Szekelyi Elena 0770 604 354  

sau e-mail:  info@luminamath.ro , elena.szekelyi@luminamath.ro 

 Vă mulțumim! 

       Echipa LUMINAMATH 


