
 
REGULAMENT CONCURS – SUPRAVEGHETORI 

Pentru desfășurarea concursului în bune condiții, fără a nedreptăți niciun elev, precum și pentru evitarea 
eventualelor incidente, vă rugăm țineți cont de următoarele precizări: 

 In acest an avem două situații : 

a) Elevii care s-au înscris și s-au calificat la Etapa Scrisă- aceștia au fost arondați și pe centre și pe 
săli de clasă și au foi de răspuns personalizate ; 

b) Elevii care nu s-au înscris și nu se regăsesc pe listele pe care vi le vom pune la dispoziție-aceștia 
nu pot participa la concurs. Vă rugăm să nu permiteți susținerea concursului de alți elevi decât 
cei care s-au calificat conform Regulamentului în urma probei on-line și care se regăsesc în 
listele noastre. 

In astfel de situații, vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul LuminaMath prezent în centrul 
de examen. 

1. Trebuie să fiți prezenți la centrul de examen, la ora 09:00. 

 Veți primi pachetul cu materiale pentru sala dvs., de la responsabilul de centru, care conține : 

 lista de prezență  (GALBEN) 

 broșurile cu subiecte pentru fiecare elev. Sunt în pachete după lista sală. A se distribui în funcție 
de numărul de elevi din fiecare sală 

 foile de răspuns personalizate  

*Trei ciorne vor fi asigurate de către responsabilul de centru 

2. Trebuie să fiți în clasă cel târziu la ora 09:30. 

3. Aranjați în bănci elevii participanți la concurs, pe linii, în ordinea listei de prezență, astfel încât copiii 
din aceiași clasă să nu fie unul lângă altul. Copiii din aceeași clasă ar trebui poziționați unul în spatele 
celuilalt și țineți cont că nu ar trebui să fie elevi din aceeași clasă nici rând lângă rând. 

4. Distribuiți foile de răspuns, în conformitate cu lista elevilor. Foaia de răspuns trebuie completată cu 
creionul/pixul. 

5. Elevii trebuie să verifice informațiile personale înscrise pe foaia de răspuns. In cazul în care acestea 
sunt corecte, trebuie să marcheze  ‘DA’, altfel trebuind să marcheze ‘NU’ și să scrie informațiile corecte 
în rubrica corespunzătoare. Elevii nu trebuie să adauge alte informații pe foaia de răspuns (e-mail, 
telefon, etc.), ci trebuie doar să le corecteze pe cele existente, dacă este cazul.  

6. Folie de răspuns nepersonalizate, diplomele de participare și adeverințele pentru profesorii 
supraveghetori care vor rămâne( nu au fost folosite) trebuie înapoiate către organizatori, împreună cu 
foile de răspuns completate de către elevii care au susținut concursul, la terminarea acestuia. 

7. La ora 09 :45 citiți ‘Regulamentul Concursului’, aflat pe prima pagina a  broșurilor cu subiecte. 

8. La ora 09 :55 începeți distribuirea broșurilor cu subiecte către participanți,  

 Sunt două tipuri de broșuri (A și B) de subiecte care conțin aceleași probleme, dar într-o ordine 
diferită. 

 Broșurile de subiecte trebuie împărțite conform tabelului alăturat care reprezintă o sală de concurs 
cu 25 de locuri. 

 Anunțați elevii să marcheze tipul de broșură pe foaia de răspuns și accentuați importanța 
corectitudinii acestui marcaj, evaluarea foilor de răspuns fiind computerizată. 

9. La ora 10 :00 dați startul concursului. 

10. Legitimați participanții în timpul examinării (carte de identitate sau carnet de elev vizat la zi) și 
verificați dacă elevul a completat corect în foaia de răspuns. 

12. Participanții nu au voie să părăsească sala în prima oră de concurs. De asemenea, elevii rămași în 
ultimele 15 minute ale concursului vor trebui să stea în sala de examen până la expirarea celor 2 ore. 

13. In timpul examenului, supraveghetorii sunt rugați să țină la curent participanții în legătură cu timpul 
scurs prin desenarea unei diagrame pe tablă. 



14. In cazul unei urgențe (ex : toaletă) elevii nu vor putea părăsi sala decât pe rând și însoțiți de un profesor 
supraveghetor.   

15. Participanții nu au voie să facă comentarii sau să pună întrebări supraveghetorului în legătură cu 
subiectele. 

16. Supraveghetorii sunt rugați să-și păstreze atenția asupra situației din sala de examen și mai ales să nu 
încerce rezolvarea problemelor. 

17. In momentul părăsirii sălii de examen, fiecare elev va preda foaia de răspuns supraveghetorului, va 
semna pe lista (GALBEN) în dreptul numelui, păstrând toate celelalte materiale. 

18. In cazul în care o foaie de răspuns este deteriorată, ea trebuie schimbată cu una din foile 
nepersonalizate, elevul urmând să completeze singur datele personale, tipul lucrării și răspunsurile pe 
aceasta. 

19. In cazul în care vă confruntați cu evenimente neașteptate (ex : copiatul), notificați-le atașând o notă 
listei cu elevi (GALBEN). Elevii nu au voie să vorbească între ei, nu au voie să utilizeze aparate 
electronice de orice fel, sau ustensile ajutătoare (calculator, raportor, riglă cu calcule/formule 
matematice) vor fi eliminați din examen. 

20. Înainte de predarea foilor de răspuns, aranjați-le corect (rubricile corespondente să se suprapună, 
similar aranjamentului bancnotelor). Aranjarea acestora în funcție de lista elevilor nu este necesară. 

21. Materialele elevilor absenți și foile de răspuns aranjate în folie împreună cu lista de prezență predați-le 
reprezentantului LuminaMath/curierului. 

 

 

Mulțumim! 

Echipa LUMINAMATH 

  


