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CONCURS JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
“AVRAM IANCU”
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

CAPITOLUL I. Cadrul General
Art. 1. Concursul de matematică ”Avram Iancu” are ca scop creșterea performanţelor elevilor în
domeniul matematicii, stimularea creativităţii şi antrenarea elevilor cu aptitudini, înclinații și
interese în studiul matematicii.
Art. 2. Concursul de matematică ”Avram Iancu” se adreseaza elevilor claselor V-XII din școlile
și liceele invitate din județul Cluj.
Art. 3. Programa de concurs coincide cu cea pentru faza judeţeană a olimpiadei de matematică.
CAPITOLUL II. Organizarea şi desfăşurarea concursului
Art. 4. Concursul este organizat la LICEUL TEORETIC “Avram Iancu” Cluj-Napoca,
iniţiatorul acestei competiţii. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, la o dată care va fi
anunțată până la data de 1 februarie 2016, într-o zi de sâmbătă din perioada februarie-martie
2016, începând cu ora 9. Modalitatea de înscriere va fi transmisă cu această ocazie.
Art. 5. La clasele V-VIII concursul se organizează pe echipe formate din 2 elevi, iar la clasele
IX-XII, individual. Dintr-o școală pot participa cel mult două echipaje pentru clasele V-VIII,
respectiv 2 elevi pentru clasele IX-XII, la nivel de clasă.
Art. 6. Comisia de desfășurare și evaluare are următoarea componență:
Președinte de onoare: prof. univ. dr. Dorel Duca - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Matematică și Informatică
Președinte: inspector de specialitate prof. Petru-Cristian Pop – Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Vicepreședinți:
-

director prof. Adina Turcu – Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca

-

resp. de catedră prof. Otilia Suciu – Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca

Membrii și secretar: profesori de matematică din Liceul Teoretic ”Avram Iancu” și din școlile
partenere; pentru corectarea lucrărilor vor fi cooptați profesori care nu au elevi în concurs la clasa
respectivă.

Art. 7. Comisia de desfășurare și evaluare va asigura corectitudinea concursului. Subiectele se
stabilesc de către comisie în concordanță cu programa de concurs pentru faza județeană a
olimpiadei de matematică.
Art. 8. Pentru rezolvarea contestațiilor președintele numește o comisie alcătuită din profesori
care nu au corectat la clasa respectivă și nu au elevi la clasa respectivă. Concluziile comisiei de
contestații, certificate de către președinte sunt definitive.
Art. 9. Profesorii care opteazã pentru apartenența la una dintre comisiile concursului își vor
asuma responsabilitatea bunei desfãșurãri a concursului.
Art. 10. Profesorii participanți – coordonatori, organizatori, asistenți, corectori – vor primi
adeverințe și/sau diplome de participare ștampilate și semnate de președintele concursului și
directorul liceului.
Art.11. Timpul de lucru este de 2 ore pentru clasele V-VIII și de 2 ore pentru clasele IX-XII.
Art.12. Subiectele de concurs se noteazã cu note întregi de la 0 la 10 de cãtre fiecare profesor
corector, conform baremelor stabilite de cãtre Comisia de concurs. Punctajul final al subiectului
se obține prin media aritmetică fără rotunjiri constituit din punctajul acordat de cei doi profesori.
Punctajul final al lucrării se constituie din suma punctajelor subiectelor lucrării.
Art. 13. Contestațiile se pot depune dupã afișarea rezultatelor în termen de cel mult 30 minute.
Pentru fiecare problemã contestatã se depune cerere separatã. O contestație este acceptatã dacã
punctajul obținut diferã de cel inițial cu cel puțin 1 punct.
Art. 14. Rezultatele finale se afișeazã dupã rezolvarea contestațiilor. Ierarhia se stabilește în
ordinea descrescatoare a punctelor obținute. Se acordã câte trei premii și trei-cinci mențiuni la
fiecare clasã. Comisia de organizare poate sã acorde premii speciale.
Art. 16. Rezultatele concursului sunt aduse la cunoștința candidaților conform anunțului
publicat pe site-ul școlii și afișat la avizier.
Art. 17. Se vor acorda diplome de participare pentru toți participanții la concurs.
Art. 18. Eventualii sponsori ai concursului beneficiazã de toate drepturile prevãzute de lege și de
publicitate asiguratã în timpul desfãșurãrii concursului.
Art. 19. Nu sunt tolerate în nici un mod intențiile/situațiile de fraudã în timpul concursului și/sau
comportamentele neadecvate. Astfel, candidații care sunt dovediți cã au avut intenție de fraudare
sau au fost surprinși în situație de fraudã în concurs vor fi eliminați din concurs – la propunerea
asistenților și cu aprobarea președintelui de Comisie; în aceastã prevedere sunt incluse și
situațiile de utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice.
Art. 20. Prezentul regulament este valabil pentru anul școlar 2016-2017.
Director,
Prof. Adina Turcu

