
Fundatia Lumina Institutii de Invatamant                                        
 
 
 
FUNDATIA LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT va deschide in curand cea de-a XIX-a 
editie a Concursului National de Matematica LuminaMath. 
 
 
Concursul are o traditie de peste optsprezece ani în România si datorita comunicarii permanente pe care 
organizatorii au avut-o cu elevii, parintii si profesorii a beneficiat de feedback care a permis imbunatatirea 
acestui sistem de testare astfel încât competitia LuminaMath sa ramana o constanta în sistemul educational 
din Romania. 
 
Anul acesta organizam a XIX-a editie a concursului LuminaMath. Concursul se va desfasura in doua etape. 
Etapa Online si Etapa Scrisa. 
 
Perioada de inscriere incepe pe  10 octombrie 2015 si se va incheia pe 17 noiembrie 2015. 
Etapa Online va avea loc pe 21 noiembrie 2015 si la aceasta etapa vor participa toti elevii care se vor inscrie 
pe platforma www.luminamath.ro in perioada 10 octombrie-17 noiembrie 2015. In aceasta etapa, concursul 
se va desfasura online timp de 2 ore (120 minute) pentru fiecare participant, cu mentiunea ca elevii se pot 
loga in intervalul orar 15:00-18:00 pentru a incepe concursul. 
Etapa Scrisa va avea loc pe 5 decembrie 2015 si in aceasta etapa vor merge doar concurentii selectati la Etapa 
Online, conform criteriilor stabilite.  
 
Adresat elevilor claselor II - VIII. 
 
Concursul este FARA TAXA DE INSCRIERE.  
 
Metoda de inregistrare: 
Etapa Online: 
Inscrierea se va face in perioada 10 octombrie-17 noiembrie online, pe platforma www.luminamath.ro, 
completand toate datele cerute in formularul de inregistrare; dupa inregistrare, sistemul va trimite automat 
un e-mail de confirmare care va contine datele inscrise pentru userul respectiv. Username-ul va fi adresa de 
e-mail cu care s-a completat formularul de inscriere, iar parola este aleasa de catre utilizator. 
Atentie! Sunteti inregistrati cu succes daca veti primi un e-mail cu titlul Register is ok.  La finalul acestui e-mail 
trebuie sa dati click pe Apăsaţi aici pentru a vă înregistra! si asa veti confirma inregistrarea. 
Va veti putea loga pe site cu adresa de e-mail si parola aleasa si veti putea modifica anumite detalii ale 
contului dumneavoastra (scoala, judetul, etc) mai putin parola si adresa de e-mail. 
  
Etapa Scrisa: 
In aceasta etapa vor merge doar concurentii selectati la Etapa Online, conform crietriilor stabilite. Acestia se 
vor prezenta in centrele stabilite de catre organizatori si anuntate pe website-ul oficial: www.luminamath.ro .  
 

Premii 
Se acorda diploma de participare tuturor elevilor inscrisi la Etapa Online. Diplomele de participare se 
vor gasi in format .pdf pe conturile aferente adreselor de e-mail cu care s-au inregistrat. 
  
Pentru Etapa Scrisa se vor acorda urmatoarele premii: 
Diplomele de premii se acorda dupa urmatorul punctaj: 

 80-100 puncte - Premiul I 
 70-79,5 puncte - Premiul II 
 60-69,5 puncte - Premiul III 
 50-59,5 puncte – Mentiune 

 
Tabara Nationala 

Elevul care va ocupa primul loc pe judet, pe fiecare clasa in parte, avand un punctaj de minim 80 de puncte, va 
fi premiat cu o tabara nationala care va cuprinde si ore de matematica. 
De asemenea, elevii care vor obtine un punctaj de minim 80 de puncte si care se vor clasa in primii treizeci de 
elevi la nivel national vor fi premiati cu o tabara nationala. 
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