
PRIMA RUNDĂ  

Runda ȋntâi a testării internaţionale IMAS (International Mathematics Assessment for 
Schools) va avea loc pe 14 decembrie, 2020, ȋn intervalul orar 10:00-11:15. Anul acesta 
ea reuneşte aproape 300 de participanţi, elevi ai claseor 5-10. Detalii legate de concurs 
şi subiect găsiti la IMAS Informaţii generale.  

În mod excepţional datorită condiţiilor de pandemie din România testarea va avea loc 
online pe Zoom.  

Pentru evitarea fraudării concursului, elevii şi părinţii lor vor semna o declaraţie pe care 
o vor completa, semna şi apoi redirecţiona spre profesorul clasei. Dacă ȋn timpul 
concursului sau după concurs se probează că un elev nu a respectat regulamentul va fi 
descalificat, i se va retrage premiul şi i se va interzice participarea la orice alt concurs 
IMAS ȋn viitor. 

Elevii rezolvă problemele propuse şi apoi trec rezultatele pe o foaie de răspuns pe care 
o personalizează. Fiecărui elev i s-a trimis o foaie de răspuns pe care vă recomandăm 
să o multiplicaţi color ȋn câteva exemplare. Foaia de răspuns finală se completează cu 
majuscule cu stilou sau pix de culoare albastră. Nu se admit ştersături sau răspunsuri 
tăiate pe foaia de răspuns finală. Elevul poate avea oricâte ciorne doreşte.  

În intervalul 11:15-11:30 elevii vor trimite foile de răspuns finale pe email ca ataşament 
spre profesorii corectori la adresele mai jos menţionate. Titlul emailului şi al ataşamentului 
vor fi: clasa_nume_prenume_cod 

De exemplu: elevul Ionescu Horaţiu din clasa a V-a A care a primit codul 30020102 va 
intitula atât mesajul, cât şi ataşamentul: 5A_Ionescu_Horatiu_30020102 

Elevii claselor a 5-a şi a 6-a vor trimite foaia de răspuns finală la adresa de email: 
corector1@cniasi.ro 

 

Elevii claselor a 7-a şi a 8-a vor trimite foaia de răspuns finală la adresa de email: 
corector2@cniasi.ro 

 

Elevii claselor a 9-a si a 10-a vor trimite foaia de răspuns finală la adresa de email: 
corector3@cniasi.ro 

Toate foile de răspuns finale vor fi trimise de către fiecare elev şi profesorului clasei ȋn 
acelaşi interval orar, 11:15-11:30 sub forma reciproc agreată. 

Testarea va avea loc pe 14 decembrie 2020 ȋn intervalul orar 10:00-11:15.  

Fiecărei clase ȋi este repartizată o sală(breaking room). Elevii vor primi link-ul de 
conectare de la profesorul clasei ȋncepând cu ora 9:15 prin modalitatea reciproc 
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http://colegiulnationaliasi.ro/Evenimente/2020%202021/IMAS/Foaie%20raspuns%20IMAS.pdf
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agreată. În vederea repartizării lor rapide, sunt 295, la conectare se vor denumi: 
Sala_supraveghetor_clasa_nume_prenume.  

De exemplu elevul Popescu Ionuţ din clasa a 5-a B, care este repartizat ȋn Sala 14 
cu profesor supraveghetor Rădulescu Ana va intra cu numele: 
Sala14_Radulescu_5B_Popescu_Ionut 

Pe baza id-ului vor fi redirecţionaţi ȋn Săli (Breaking Rooms) ȋn intervalul 9:20-9:50 
după cum urmează: 

SALA CLASELE REPARTIZATE PROFESORUL SUPRAVEGHETOR 
1 7D, 7E, 8C, 8D Culac Tamara 
2 6A, 6B Popa Gabriel 
3 5A, 5E, 6E Farcaş Marius 
4 5B Lazăr Cristian 
5 5C Aniţa Alice 
6 5D, 6D Mihuţ Elena 
7 7C, 8A, 8E Căpităneanu Narcisa 
8 9A, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D Zanoschi Gabriela Elena 

 

Pe tot parcursul testarii elevii vor avea camerele si microfoanele deschise conform 
indicatiilor profesorului supraveghetor. Nerespectarea cererii profesorului supraveghetor 
atrage descalificarea elevului. 

Elevii care nu s-au conectat până la ȋnceperea concursului vor fi descalificaţi. 

De asemenea, elevii care se deconectează ȋn timpul concursului vor fi descalificaţi. 

În secţiunea Rezultate se vor afişa toate răspunsurile elevilor conform fişei de răspuns 
transmise. Conform RGPD, Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor 
fizice ȋn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, ȋn loc de nume şi prenume se vor afişa codurile unice atribuite fiecărui elev 
şi transmise prin profesorul clasei ȋnainte de testare. 

Elevii vor confrunta rezultatele din fişa de răspuns personală cu cele ȋnscrise pe site. 
Orice neconcordanţă ȋntre fişa personală transmisă şi rezultatele afişate va fi semnalată 
prin email atât profesorilor corectori la adresa menţionată, cât şi profesorului clasei, cel 
mai târziu la 4 ore de la afişarea rezultatelor pe site. 

Rezultatele ȋnregistrate vor fi trimise către IMAS Executive Council. Ei vor stabili 
premiile şi vor trimite diplomele şi rapoartele individuale ale elevilor. Tot ei vor transmite 
lista elevilor calificaţi ȋn runda a doua. 

 

Dragi elevi vă urăm mult succes! 

 

http://colegiulnationaliasi.ro/Evenimente/2020%202021/IMAS/Rezultate%20IMAS.pdf

