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REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE 
MATEMATICA 

„MEMORIAL VASILE ŢIFUI” 

  

Argument: 

 Ancorate în realitate, cu implicaţii în toate domeniile, matematica devine tot mai mult 
modelul spre care priveşte cu interes şi încredere celelalte ştiinţe. 
 Datorită importanţei, au pătruns treptat şi din ce în ce mai mult în sfera conceptului de 
cultură generală, lăsând puţine sectoare lipsite de prezenţa  lor. 
 Deviza Competiţia – motorul performanţei, aplicabilă în orice domeniu, experienţa 
acumulată în cadrul şcolii, dar şi prin participarea la concursuri şi olimpiade, au condus membrii 
catedrei de matematică din Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ la ideea realizării, cu 
ocazia Zilelor Colegiului Naţional de Informatică a Concursului Interjudeţean de Matematică 
“Memorial Vasile Ţifui”. 
 Prin acest demers urmărim ca unitatea noastra scolara să-si întărească locul binemeritat în 
rândul şcolilor cu tradiţie din judeţ dar şi din ţară care realizează astfel de activităţi. 
  

            Scop: 

 Concursul are ca principal scop stimularea şi motivarea performanţei şcolare la disciplina 
matematică. 

 Grup ţintă: 

 Elevii claselor IV-XII pasionaţi şi preocupaţi de învăţarea matematicii, din judeţ şi din 
judeţele Moldovei, dar şi din Republica Moldova. 

 Cadru general: 

 Concursul Interjudeţean de Matematică „Memorial Vasile Ţifui” se adresează elevilor cu 
aptitudini şi interes deosebit pentru matematică. 

 Obiective: 

• Încurajarea şi stimularea elevilor în studiul matematicii; 
• Promovarea ideilor de competitie şi performanta în studiul matematicii; 
• Contribuirea la pregatirea elevilor pentru olimpiada judeţeană şi alte concursuri şcolare; 
• Stimularea lucrului în echipă; 
• Schimbul de experienţă la nivel de performanţă şcolară între cadrele didactice. 

 
 Regulamentul de organizare 
 Prezentul regulament şi programa de concurs se postează pe site-ul liceului la adresa 
http://cni.nt.edu.ro/  la rubrica concursuri. 
 

http://cni.nt.edu.ro/
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 Comisiile concursului: 
  Comisia de organizare 

Preşedinte: director Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ 
Vicepreşedinţi: responsabilul  catedrei de matematică  
Membri: cadrele didactice ale catedrei de matematică 
Secretar: informatician al CNI 

1. Comisia de elaborare subiecte şi evaluare  
Preşedinte: profesor universitar 
Vicepreşedinte: Inspector şcolar de specialitate matematică 
Membri: profesori de matematică desemnaţi de inspectorul şcolar de 
specialitate 
Secretar: un informatician al CNI 

 
 

CONSIDERAŢII  TEHNICE 
 
 
Art.1  Subiectul, la fiecare clasă, va conţine trei probleme cu grade diferite de dificultate. Timpul 
de lucru este 2h. Se acordă  jumătate de oră pentru familiarizarea cu subiectele. 

Art.2 Pentru rezolvarea corectă a unei probleme se acordă 7 puncte. Rezolvările parţiale, 
nefinalizate se punctează conform baremului de notare afişat. Orice rezolvare diferită de cea din 
barem se punctează corespunzător. 

Art.3 Punctajul maxim cu care poate fi evaluată o teză este de 21, iar punctajul minim 0. 

Art.4  Comisia de elaborare subiecte şi evaluare pentru fiecare an de studiu este formată din 
profesori ce nu au elevi în concurs la nivelul clasei respective. 

Art.5  Elevii care doresc să conteste evaluarea unei probleme vor completa o cerere tip pe care o 
vor primi gratuit de la secretarul concursului. Pentru fiecare problemă contestată se va depune o 
cerere tip de reevaluare. 

Art.6  Contestaţiile se pot depune pentru fiecare problemă din subiect, costul reevaluării este 10 
lei / problemă. Banii se vor restitui elevului dacă este acceptată contestaţia cu un punctaj mai 
mare decât punctajul iniţial.  

Art.7  Reevaluarea fiecărei probleme se face de către comisia de corectare şi evaluare, în 
prezenţa elevului. Profesorul elevului sau orice altă persoană desemnată de elev nu poate 
participa la reevaluarea problemei.  

Art.8  Acceptarea unei contestaţii se face (prin mărirea sau scăderea punctajului iniţial) dacă este 
o diferenţă mai mare sau egală cu 1 punct faţă de punctajul iniţial. Dacă este contestată o 
problemă evaluată iniţial cu 6,5 puncte, atunci punctajul final este cel acordat la recorectare. 

Art.9  La fiecare an de studiu se vor acorda premii la cel mult 5 elevi şi menţiuni la un număr de 
elevi egal cu 30% din numărul celor participanţi. Elevii care primesc premii şi menţiuni trebuie 
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să aibă punctajul cel puţin egal cu 7 puncte. În limita fondurilor disponibile premiile vor fi în 
bani şi cărţi. 

Art.10  Copiatul, folosirea calculatorului, a ceasului, a telefonului mobil precum şi vorbitul în 
timpul examenului sunt interzise. 

Art.11  Preşedintele concursului validează rezultatele corectării lucrărilor. 

Art.12  Comisia de organizare a concursului va afişa pe 18 decembrie 2008, ora 14:00, pe site-ul 
http://cni.nt.edu.ro, secţiunea concursuri, subiectele, soluţiile şi baremele, iar rezultatele 
concursului vor fi afişate pe acelaşi site, pe 18 decembrie  2008, începând cu ora 17:30 
(rezultatele înainte de contestaţii şi, apoi, rezultatele finale).  
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