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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE 

A PROIECTULUI "TMMATE JUNIOR" 

I. Cadrul general 

Art. 1. Proiectul "TMMATE JUNIOR", initiat ~i organizat de Colegiul National 

"C.D.Loga" din Timi~oara impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Timi~ , are ca 
obiectiv general promovarea ideilor de competitie ~i performanta Ia disciplina matematica ~i 
se adreseaza elevilor din clasa a IV-a cu aptitudini , inclinatii ~i interese deosebite pentru 

studiul matematicii. 

II. Etapele desfa~urarii proiectului 

Art. 2. Etapele proiectului sunt: 

a. Selectarea elevilor In cadrul unui CONCURS DE SELECTIE; 
b. Pregatirea elevilor selectati in cadrul CENTRULUI DE EXCELENT A. 

Art. 3. Stabilirea pruiicipantilor Ia Concursul de Selectie se face pe baza rezultatelor 

obtinute la clasa, pe baza optiunii elevului sau/~i Ia recomandarea invatatorului. 
Art. 4. Inscrierea elevilor pentru Concursul de Selectie se face prin intermediul 

1nvii!iitorului, care trimite un tabel tipizat cu participantii Ia adresa de e-mail a Colegiului 
National "C. D. Loga", in perioada prevazuHi in calendarul proiectului. 
Art. 5. Perioada de desra~urare a etapelor proiectului se stabile~te de catre Consiliul de 

Administratie al ~col ii ~i se afi~eaza pe paginile web: www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro. 

III. Responsabilitati ~i atributii 

Art. 6. Prin decizia directorului Colegiului National "C. D. Loga" se constituie Comisia de 

Selectie ~ i urmatoarele subcomisii: 
a. Subcomisiei de elaborare a subiectelor; 

b. Subcomisia responsabila de promovarea imaginii ~colii prin Concurs; 
c. Subcomisia pentru rezolvarea contestatiilor. 

Art. 7. Comisia de Selectie are urmatoarea componenta: 
a. pre~edinte: directorul/dir. adjunct al Colegiului National "C. D. Loga"; 

b. secretar: ~eful Catedrei de Matematica al Colegiului National "C. D. Loga" ; 

1 



c. membrii: profesori de matematica ai Colegiului National "C. D. Loga". 

Art. 8. Comisia de Selectie analizeaza ~i hotara~te continutul bibliografiei minimale pentru 
concurs. Aceasta se publica cu minimum doua saptamani inaintea desra~urarii concursului 
pe paginile web: www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro. 
Art. 9. Rezultatele Concursului de Selectie ~i concluziile comisiei, se afi~eaza la avizierul 

~colii ~i pe paginile web: www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro. 

Art. 10. Subcomisia de elaborare a subiectelor elaboreaza subiectele ~~ baremele de 

concurs. 

Subiectele pentru Concmsul de Selectie respecta urmatoarele cerinte: 
a. sa fie formulate clar, precis ~i in stricta concordanta cu bibliografia minimala 

stabilita; 
b. sa aiba un nivel de dificultate mediu spre ridicat; 

c. sa permita rezolvarea in 120 de minute. 

Art. 11. Subiectul este alcatuit din 10 probleme cu un singur raspuns Ia alegere. 
Raspunsurile corecte sunt punctate cu 10 puncte, cele gre~ite sunt penalizate cu 5 
puncte, problemele fara raspuns valoreaza 0 puncte. Se acorda din oficiu 50 de puncte. 
Art. 12. Intre orele 12.00 - 12.30 se posteaza la avizierul ~colii ~i pe paginile web: 
www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro, baremul de evaluare pentru fiecare subiect. 

Art. 13. Subcomisia de elaborare a subiectelor elaboreaza un model de subiect ~i barem, cu 
eel putin trei saptamani inaintea concursului, pe care il preda secretarului Comisiei de 
Selectie, spre a fi afi~ate pe paginile web: www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro. 

Art. 14. Subcomisia responsabila de promovarea imaginii ~colii prin Concurs elaboreaza 
urmatoarele materiale promotionale: 

a. pliante care vor fi puse la dispozitia participantilor; 

b. afi~u l de promovare a concursului ; 
c. diploma de participare. 

Art. 15. Subcomisia pentru rezolvarea contestatilor se constttme in cazul in care exista 
contestatii. Subcomisia este alcatuita din 2 cadre didactice, altele decat cele care au evaluat 
initiallucrarea. Subcomisia reevalueaza lucrarile contestate. 

Art. 16. Pentru coordonarea Centrului de Excelenta se constituie Comisia de Coordonare 
a Centrului de Excelenta, la nivelul lnspectoratului $colar Judetean Timi~, prin decizia 
inspectorului ~colar de specialitate, avand mmatoarea componenta: 

a. pre~edinte: inspectorul ~co lar de specialitate ali.S.J. Timi~; 
b. vicepre~edinte: directorulldir.adjunct al Colegiului National "C. D. Loga"; 

c. secretar: ~eful Catedrei de Matematica al Colegiului National "C. D. Loga"; 

d. membrii: profesori de matematica din Timi~oara. 

Art. 17. Comisia de Coordonare a Centrului de Excelenta elaboreaza Curriculumul, 
Planificarea temelor ~ i a responsabililor pentru fiecare tema. 
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IV. Atributiile membrilor comisi ilor de selectie ~i coordonare 

Art. 18. Pre~edintele Comisiei de Selectie are urmi'itoarele atributii: 
a. monitorizeaza organizarea ~i desra~urarea concursului pe toata durata sa; 

b. coordoneaza activitatea de evaluare a lucrarilor ; 
c. stabile~te, impreuna cu secretarul comisiei , salile destinate activitatii de evaluare; 

d. verifica ~i avizeaza corectitudinea calculului mediilor pe lucrarile scrise, pe bareme, a 

completarii acestora, ierarhia participantilor ~i convertirea punctajului final 'in note 

finale; 
e. verifica ~i avizeaza situatiile statistice ~ i evidenta participantilor calificati pentru 

Centrul de Excelenta; 
f. nume~te, dupa consultarea cu vicepre~edintelui, membrii subcomisiei pentru 

reevaluarea lucrarilor contestate; 
g. stabile~te graficul depunerii contestatiilor; 
h. dupa reevaluare, avizeaza, pentru afi~are , rezultatele finale ; 

1. semneaza diplomele de participare precum ~i documentele de analiza ~~ datele 
statistice; 

J. promoveaza Concursul de Selectie pentru Centrul de Excelenta. 

Art. 19. Secretarul Comisiei de Selectie are urmatoarele atributii: 

a. stabile~te calendarul concursului; 

b. propune numarul maxim de participanti nominalizati de un invatator; 

c. afi~eaza Progran1a concursului ~i un model de subiect + barem pe paginile web: 
www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro; 

d. realizeaza repartizarea participantilor pe s~lli ; 

e. afi~eaza cu o zi !naintea concursului repartizarea participantilor pe sali la avizierul 

~colii ~i pe paginile web: www.cdloga.ro ~i www.tmmate.ro; 

f. stabile~te lista necesarului de materiale consumabile pentru concurs, evaluare ~i 

evidenta ~i le gestioneaza pe toata durata concursului; 

g. instruie~te profesorii asistenti pe s~ili privitor la atributiile ce le revin in timpul 
desra~urarii probei de concurs; 

h. distribuie colile Speciale, pe sali, pentru desra~urarea concursului; 
1. participa la distribuirea subiectelor, alaturi de prqedintele comisiei ; 

J. elaboreaza ~i multi plica borderourile de corectare; 

k. realizeaza ierarhizarea participantilor; 
1. realizeaza clasamentul final; 
m. raspunde de completarea diplomelor de participare; 

n. preda lucrarile ~i documentele aferente, spre pastrare, in arhiva ~colii , prin proces-
verbal, unui reprezentant din conducerea ~colii ; 

o. asigura introducerea datelor in format electronic a rezultatelor concursului ~colar; 

p. asigura afi!?area rezultatelor concursului !?Colar inainte !?i dupa contcstatii ; 

q. insote~te pre~edintele comisiei in timpul verificarii identitatii elevilor participanti ~i al 
semnarii lucrarilor; 
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r. multiplica baremele avizate de prqedintele comisiei ~i le afi~eaza inainte de 

epuizarea timpului destinat probei scrise; 

s. prime~te ~i inregistreaza contestatiile depuse de elevi in termenul stabilit de comisie. 

Art. 20. Membrii Comisiei de Selectie au urmatoarele atributii: 

a. evalueaza lucrarile repartizate de pre~edintele Comisiei in conformitate cu baremul ~i 
normele deontologiei profesionale; 

b. completeaza corect borderourile de evaluare; 

c. tree notele finale pe lucrari. 

Art. 21. Pre~edintele Comisiei de Coordonare a Centrului de Excelenta are urmatoarele 

atributii: 
a. stabile~te componenta comisiei; 

b. coordoneaza activitatea Centrului de Excelenta; 

c. raspunde de desfa~urarea in bune conditii a lectiilor din cadrul Centrului de 

Excelenta; 
d. stabile~te, impreuna cu vicepre~edintele ~i secretarul comisiei, sali le destinate 

activitatii; 

e. verifica ~i avizeaza Curriculumul Centrului de Excelenta; 

f. verifica ~i avizeaza Planificarea temelor ~i a responsabililor pentru fiecare tema; 

g. promoveaza Centrul de Excelenta in nlndul ~coli lor gimnaziale. 

Art. 22. Vicepre~edintele Comisiei de Coordonare a Centrului de Excelenta are urmatoarele 

atributii: 

a. stabile~te calendarul/orarul Centrului de Excelenta; 

b. propune grupele de participanti calificati la Centrul de Excelenta; 

c. monitorizeaza organizarea ~i desfa~urarea leqiilor din cadrul Centrului de Excelenta 

pe toata durata proiectului; 

d. verifica situatiile statistice ~i participarea elevilor calificati la Centrul de Excelenta; 

Art. 23. Secretarul Comisiei de Coordonare a Centrului de Excelenta are urmatoarele 

atributii: 

a. stabile~te lista necesarului de materiale consumabile pentru lectiile din cadrul 

centrului de Excelenta ~i le gestioneaza pe toata durata concursului; 

b. instruie~te profesorii responsabili de teme privitor la atributiile ce le revin in timpul 

desfa~urarii acti vitatii; 
c. elaboreaza Curriculumul impreuna cu membrii comisiei; 

d. elaboreaza Planificarea temelor impreuna cu membrii comisiei; 

e. propune responsabilii de Tema, dupa consultarca cu membrii comisiei; 

f. asigura afi~area calendarului, orarului, a grupelor, a planificarii temelor ~I a 
resposabililor de tcmc pc paginilc web: www.cdloga.ro ~i www.tmmale.ro; 

g. alcatuie~te un catalog cu elevii calificati la Centrul de Excelenta ~i monitorizeaza 

situatia statistica a prezentei elevilor pe toata perioada desfa~urarii activitatilor; 

h. realizeaza o mapa a comisiei, care va contine: 
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1. Planifidirea temelor ~i a resposabililor de teme; 
11. Catalogul de prezenta al elevilor participanti; 

111. Condica de prezenta a profesorilor care sustin temele; 
IV. Arhiva proiectelor de lectie pentru fiecare tema cu fi~ele de lucru 

anexate; 

Art. 24. Profesorul responsabil de o tema in cadrul Centrului de Excelenta are urmatoarele 

atributii: 
a. elaboreaza Proiectul temei ~i fi~ele de lucru pentru participanti; 
b. inregistreaza prezenta elevilor in catalog; 
c. raspunde de buna desfa~urare a lectiei din cadrul Centrului de Excelenta; 
d. preda un exemplar al Proiectului de tema ~i fi~a de lucru secretarului comisiei, spre 

arhivare. 

V. Desfa~urarea concursului 

Art. 25. Elevii se prezinta in intervalul 9.00 - 9.30, avand asupra lor carnetul de elev, pix 

sau stilou cu cerneala albastra, creion, radiera, liniar. 
Art. 26. Nu este permis accesul parin!ilor/insotitorilor in salile de concurs. 
Art. 27. Nu este permisa folosirea minicalculatoarelor, a telefoanelor mobile sau a altor 
sisteme de comunicare. 
Art. 28. Concursul se desfa~oara intre orele 1 0-12, eel mai devreme se poate parasi sala la 
ora 10.45. 
Art. 29. Salile in care se sustine concursul vor fi , in prealabil, adaptate prin: 

a. amenajarea salilor, astfel incat elevii sa poata fi a~ezati cate unul in banca, in ordine 
alfabetica; 

b. eliminarea oricaror materiale didactice care iar putea influenta pe elevi in elaborarea 
lucrarilor scrise; 

c. afi~area pe u~a fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati in sala respectiva ~i a 

prevederilor metodologiei care ii informeaza pe acqtia ca patrunderea in sala cu 
materiale ajutatoare, cu mij loace electronice de calcul sau de comunicare, fraud a sau 
tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala. 

Art. 30. Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, un cadru didactic 
~i un elev din ciclul superior alliceului. 
Art. 31. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie ~i vizat Ia zi. Asistentii 
verifica identitatea participantului. 
Art. 32. Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii explica elevilor modul de 

desfa~urare a concursului ~i modul de completare a datelor personate pe foaia tipizata. De 
asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de lucrari: 
manuale, diqionare, notite, l'nsemnari etc ., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 

subiectelor, precum ~i cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea 
dispozi!iilor referitoare Ia introducerea de materiale interzise in sala de clasa duce la 
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eliminarea elevului din clasa de catre pre~edintele comisiei, indiferent daca materialele 

interzise au fost folosite sau nu, ~i , dupa caz, la sanctionarea asistentilor. 
Art. 33. Elevii se a~eaza cate unul in banca, In ordine alfabetica, conform listelor afi~ate. 
Fiecare elev primqte o coala de hartie tipizata, pe care i~i scrie cu majuscule numele, 
prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea In care sunt trecute in actul de 

identitate ~i completeaza citet celelalte date de pe coltul foii . 
Art. 34. Elevii primesc atatea coli tipizate ~i ciorne marcate cu ~tampila ~colii cate le sunt 
necesare. 
Art. 35. Asistentii primesc subiectele multiplicate ~i secretizate, in plicuri, de la pre~edinte, 
sau un membru al comisiei ~i le distribuie fiecarui elev. La incheierea acestor operatiuni, 
incepe rezolvarea subiectelor de catre elevi. 
Art. 36. Durata concursului este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de 
catre fiecare elev. 
Art. 37. Din momentul distribuirii subiectelor, nici un elev nu mai poate intra in sala ~i nici 
un elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa ~i semneaza de predarea 
acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a 
mai participa la concurs. 
Art. 38. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau ~i solicita parasirea temporara a 
salii , el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa; in aceasta 
situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit. 
Art. 39. Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de 
culoare albastra, iar pentru executarea schemelor ~i a desenelor folosesc numai creion negru 
~i instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul concursului , a mijloacelor de 
calcul. Se folose~te numai hartia distribuita de catre asistenti. 
Art. 40. Elevii care doresc sa corecteze o gre~eala taie cu o linie orizontala. In cazul in care 
unii elevi, din diferite motive au corectari numeroase, doresc sa-~i transcrie lucrarea, rara sa 
depa~easca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre 
asistenti in procesul verbal de predare primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se 
anuleaza pe loc, mentionanduse pe ele ,Anulat" ~i se semneaza de catre cei doi asistenti . 
Art. 41. La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se 
afla, fiind interzisa depa~irea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea 
ultimei lucrari. 

VI. Evaluarea lucrarilor ~i definitivarea rezultatelor 

Art. 42. Evaluarea fiecarei lucrari se face de catre doi profesori de matematica, membrii ai 
Comisiei de Selectie. 
Art. 43. Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare. 

Art. 44. Ierarhia se stabile~te in ordinea descrescatoare a punctelor obtinute. 
Art. 45. Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari scrise. 
Contestatiile sunt depuse in ziua de luni, de dupa concurs, la sccrctariatul Colcgiului 
National "C. D. Loga", intre orele 12 - 14, termenul de analiza ~i raspuns fiind de eel mult 
24 ore de la depunerea contestatiilor. 
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Art. 46. Pentru rezolvarea contestatiilor, pre~edintele nume~te membrii subcomisiei de 
contestatie. Hotanirile subcomisiei de contestatie, certificate de pre~edintele comisiei, sunt 
definitive. Dupa rezolvarea contestatiilor se stabile~te clasamentul final, care se afi~eaza. 

VII. Dispozitii finale 

Art. 47. Materialele consumabile, incluse in logistica concursului ~colar, necesare pentru 
proba scrisa, evaluare, evidente, precum ~i sustinerea temelor din cadrul Centrului de 
Excelenta se asigura din finantari de la Consiliul Judetean Timi~ ~i/sau sponsorizari private. 
Art. 48. Lucrarile se arhiveaza timp de un an. 

Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobari i lui pnn Consiliul de 
Administratie a Colegiului ational "C.D. Loga". 

Director, 

Secretar Comisie, 
Prof. Fuioaga Gizela 
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Erata 

In REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $1 DESFA$URARE A PROIECTULUI 
"TMMATE JUNIOR", cu nr. lnregistrare 28833/13.11.2012, se modifidi textul articolului 4 

~i 11 , dupa cum urmeaza: 

Art.4. Inscrierea elevilor pentru Concursul de Selectie se face prin intermediul 

lnvatatorului, care trimite un tabel tipizat cu participantii Ia adresa de e-mail a Colegiului 
National "C. D. Loga" sau de catre un parinte al elevului, care completeaza un formular de 
lnscriere pe site-ul ~colii, In perioada prevazuta In calendarul proiectului. 

Art.ll. Subiectul este alciituit din 10 probleme cu un singur riispuns Ia alegere. 

Raspunsurile corecte sunt punctate cu 10 puncte, cele gre~ite sunt penalizate cu 2 puncte, 
problemele fiira raspuns valoreaza 0 puncte. Se acorda din oficiu 50 de puncte. 

Director, 
Prof. ~tefan Mariea 

Secretar Comisie, 
Prof. Fuioaga Gizela 


