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Regulament privind organizarea și desfășurarea 
concursului “MICII CAMPIONI” sesiunea mai 2018     

    
    
  I.   DISPOZITII GENERALE    

Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor Legii Educației Naționale nr 

1/2011, în temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar în vigoare.    

    

Art. 1. (a) Concursul “Micii Campioni” este un concurs anual, desfășurat într-o singură sesiune 

și este organizat de Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” (CNITV) din București în 

parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România (SSMR).     

(b) Concursul „Micii campioni” se organizează în două zile, conform unui calendar aprobat în  

Consiliul de Administrație al CNITV din București. Programul se aprobă și se afișează cel târziu 

cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de prima probă de concurs.     

Art. 2. Scopul concursului este de a oferi elevilor de clasa a IV-a posibilitatea să-și valorifice 

aptitudinile, înclinațiile și interesul deosebit pentru domeniul științei și reprezintă procedura de 

acces în clasa a V-a, prima clasă a învățământului gimnazial, din cadrul CNITV din București.    

Art. 3. (a) Disciplina pentru concurs este matematica.    

(b) Concursul constă din două probe scrise care conțin subiecte de matematică, astfel: prima 

probă va conține cinci itemi de tip deschis, iar a doua probă va conține 15 de itemi de tip închis 

(subiecte tip grilă cu un singur răspuns corect din cinci variante).    

(c) Programa pentru proba de concurs este propusă de SSMR. Programa  este făcută public 

cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de susținerea primei probe de concurs.    

Art. 4. Durata fiecărei probe de concurs este de două ore.  

Art. 5. În sensul prezentului regulament, se definesc următorii termeni:    

Comisia de Elaborare Subiecte - numită, organizată, coordonată și monitorizată de SSMR.  

Borderou de evaluare – document-tip în care se înregistrează, conform baremului de evaluare și 

de notare, punctajul alocat fiecărui răspuns, defalcat unitar la nivel de subiect evaluat;    

Catalogul concursului „Micii Campioni”  - document tipărit care cuprinde datele de 

identificare a elevilor și notele obținute de aceștia la concursul „Micii Campioni” și care este 

utilizat la crearea bazei de date pentru transferul absolvenților clasei a IV-a în clasa a V-a.     

Profesor - asistent – cadru didactic de altă specialitate decât cea la care se susține proba, cu  

atribuții de supraveghere în sălile în care se desfășoară probele scrise;    

Punctajul final – suma punctelor obținute de candidați la ambele probe de concurs.  Fiecare 

subiect este cotat în baremul de concurs cu un număr de puncte, nu cu note;    
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II. COORDONAREA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI „MICII 

CAMPIONI”    

Art. 6. Comisia de organizare și desfășurare a concursului “Micii Campioni” se propune și se 

aprobă în Consiliul de Administrație al CNITV din București.    

Art. 7. Coordonarea organizării și desfășurării concursului „Micii Campioni” este asigurată de 

CNITV din București, prin Comisia de organizare și desfășurare a concursului “Micii  

Campioni”.   

Art. 8. Membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului “Micii Campioni” au 

următoarele atribuții:    

(1) răspund de organizarea și desfășurarea concursului, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament și a celorlalte prevederi legale în vigoare;    

(2) elaborează documentele necesare pentru înscrierea candidaților la concurs și 

pentru desfășurarea probelor concursului, inclusiv se asigură de obținerea consimțământului de 

utilizare a sistemului de monitorizare audio-video de la părinţi;    

(3) asigură condițiile necesare înscrierii candidaților la concurs, stabilind un orar al 

depunerii dosarelor;    

(4) aplică ștampila de concurs școlar peste colțul închis și lipit al lucrării, semnând 

lucrarea înainte de ieșirea primului elev din sala în care se susține proba;    

(5) afișează în ziua probei, după ora 18.00, la avizierul CNITV, subiectele și baremul 

de evaluare și de notare;    

(6) afișează listele cu punctajul probelor precum și punctajul final obținut la concurs,  

la avizierul școlii;    

(7) primesc eventualele contestații și le înregistrează într-un registru special al 

concursului;    

(8) afișează listele cu punctajele obținute la lucrări, în urma rezolvării contestațiilor, 

în  

ordine descrescătoare, la avizierul școlii;    

    

II. ELABORAREA SUBIECTELOR    

Art. 9.  (1) În elaborarea subiectelor pentru concursul „Micii Campioni” se va ține seama de 

următoarele cerințe:    

a) să fie în concordanță cu programa pentru concursul „Micii Campioni”;    

b) să permită rezolvarea lor în 120 minute.     

    

III. DESFĂSURAREA CONCURSULUI „MICII CAMPIONI”    

Art. 10. (1)  Înainte de intrarea în săli, elevii vor preda într-o sală special amenajată în aceast 

scop toate materiale didactice, telefoanele, calculatoarele sau alte instrumente ajutătoare care ar 

putea fi utilizate de aceștia în rezolvarea lucrărilor scrise;    

(2) Pe ușa fiecărei săli va fi lipită lista cu elevii repartizați în sala respectivă și informarea că 

sala este supravegheată audio-video și că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, mijloace 

electronice de calcul sau de comunicare, constituie fraudă sau tentativă de fraudă și atrage după 

sine eliminarea din sală și din concurs;    
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(3) Probele scrise pentru concursul „Micii Campioni” se țin în datele de 3 și 4 mai 2018 și 

încep la ora 1600, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin subiecte multiplicate 

într-un număr egal cu cel al elevilor repartizați în fiecare sală în care se susține examenul.    

(4) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea 

probei, adică pâna la ora 1530.     

(5) Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de 

către ultimul elev din sală.    

(6) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală și niciun elev 

nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predare a acesteia. Elevii 

care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susține proba 

din ziua respectivă. În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea 

temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de clasă. În 

această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.    

(7) Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare 

albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Elevii pot 

să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea în timpul probelor a mijloacelor de 

calcul.  

Se folosesc numai colile distribuite de către asistenți.    

(8) Elevii care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie 

orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greșeli care ar 

putea fi interpretate drept semn de recunoaștere - doresc să-și transcrie lucrarea, fără să 

depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenți 

în procesulverbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc, 

menționându-se pe ele „Anulat" și se semnează de către cei doi profesori asistenți.    

(9) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, 

fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei 

lucrări.  (10) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se 

consemnează întrun proces-verbal semnat de cei doi asistenți și atrage după sine eliminarea 

candidatului din concurs. Candidații aflați în această situație nu vor fi notați la lucrarea 

respectivă, nu vor mai putea participa la proba următoare, vor fi menționați în lista finală ca 

”eliminați” și nu li se va calcula punctajul final al concursului „Micii Campioni”.    

    

IV.   REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR    

Art. 11. (1) Contestațiile se depun și se înregistrează la secretariatul Colegiului Național de  

Informatică „Tudor Vianu” din București, în perioada prevăzută de calendarul concursului 

„Micii Campioni”, însă nu mai mare de trei zile de la afișarea rezultatelor.    

(2) Cererile se pot referi la întreaga lucrare sau, parțial, doar la unele dintre subiecte.    

Art. 12. (1) Dacă diferența dintre punctajul pe subiect pentru proba cu itemi deschiși la 

corectura inițială și cel de la contestații este mai mic sau egal cu 1 punct, punctajul inițial 

acordat pe subiect rămâne nemodificat.    

(2) Dacă diferența dintre punctajul pe subiect pentru proba cu itemi deschiși la corectura 

inițială și cel de la contestații este mai mare de 1 punct, punctajul inițial acordat pe subiect se 
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modifică, prin creștere sau descreștere, cu implicațiile corespunzătoare pentru situația în 

admitere.    

(3) Dacă diferența dintre punctajul maxim din baremul de notare al unui subiect pentru 

proba cu itemi deschiși și punctajul contestat pe acel subiect este mai mic decât un punct, atunci 

punctajul acordat la recorectare este cel final.    

(4) Punctajele stabilite de comisia de contestații sunt definitive. Ele nu mai pot fi modificate 

și reprezintă punctajul obținut de candidat la proba respectivă.    

Art. 13. Rezultatele la contestații se comunică celor în drept în termenul stabilit în calendarul 

concursului.    

    

V. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ    

Art. 14. Respectarea întocmai a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului 

„Micii  

Campioni” organizat de CNITV din București în parteneriat cu SSMR este obligatorie pentru 

toate persoanele implicate în această activitate.    

    

VI. DISPOZITII FINALE    

Art. 15. (1) Elevii surprinși având asupra lor manuale, dicționare, notițe, însemnări, alte 

materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu 

exteriorul, cei surprinși copiind în timpul desfășurării concursului „Micii Campioni”, 

comunicând cu ceilalți elevi sau comițând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea 

subiectelor, sunt excluși din examen; tentativa de fraudă se pedepsește în același mod.    

(2) În situația în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, punctajul obținut prin fraudă 

se anulează și elevul este exclus din concurs.    

Art. 16. Zilele de desfășurare a probelor concursului "Micii Campioni", ediția 2018, sunt 3 

și 4 mai 2018, între orele 1600 – 1800.    

Art. 17. Planul de școlarizare aprobat al CNITV prevede ca în anul școlar 2018/2019 să 

funcționeze două clase de a V-a cu câte 30 de elevi.    

Art. 18. Prezentul Regulament va fi afișat la avizierul și pe site-ul CNITV din București, cu cel 

puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înaintea primei probe de concurs. Publicarea cuprinde ca 

anexe la prezentul Regulament:    

- Programa pentru matematică valabilă pentru concursul ”Micii Campioni” ediția 2018.    

- Formular - Fișă de înscriere pentru participarea la concurs;    

Art. 19. Calendarul concursului „Micii Campioni” va fi afișat la avizierul și pe site-ul CNITV  

București, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înaintea primei probe de concurs.   Art. 

20. În cazul punctajelor egale obținute de mai mulți elevi clasați pe ultimul loc sau pe ultimile 

locuri, atunci când acestea sunt insuficiente pentru ca toți elevii cu acelaș i rezultat să fie admiși, 

prioritate au cei care au obținut un punctaj mai mare la proba din prima zi de concurs. Dacă nici 

în acest caz nu se poate realiza o departajare, se solicită Inspectoratului Scolar al Municipiului 

București suplimentarea locurilor.    

   Prezentul Regulament, împreună cu anexele sale, a fost aprobat în ședința Consiliului de  

Administrație al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București din data de 

22.02.2018.       
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