
Precizări legate de desfășurarea Concursului Național „Tehnici Matematice” – 

etapa județeană 

 

Concursul Național „Tehnici Matematice” - etapa județeană va avea loc în data de 

10 februarie 2023, ora 14, la Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea. 

  La nivelul fiecărei clase la care se desfășoară competiția (IX-XII), proba de concurs 

este probă scrisă, formată din 3 subiecte, fiecare subiect având un punctaj maxim de 30 puncte.  

La clasa a XII-a subiectul este de tip bacalaureat. 

Se vor acorda 10 puncte din oficiu, astfel, punctajul total este de maximum 100 de puncte. 

   Un elev se poate califica la etapa națională numai dacă obține la etapa județeană 

cel puțin 50 puncte, conform regulamentului specific la concursului. 

   Durata probei scrise: pentru clasele IX-XI – 2 ore; pentru clasa a XII-a – 3 ore.  

Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 13.00-13.30, având asupra 

lor documente de identitate (carnet de elev avizat pentru anul școlar în curs sau BI/CI/pașaport).  

Se consideră calificați pentru etapa națională a concursului primii cinci elevi din fiecare 

clasă/an de studiu, cu obligativitatea ca fiecare concurent să obțină un punctaj de minim 50 

puncte. 

Dacă după afișarea rezultatelor finale, după contestații, există elevi care au punctaje 

generale egale și nu se pot stabili primii cinci elevi cu drept de participare la etapa națională, se 

aplică criterii de departajare.  

Departajarea menționată anterior se face, în ordine descrescătoare, după următoarele  

criterii: 

-cel mai mare punctaj obținut la una din probleme; 

- în caz de egalitate la cel mai mare punctaj la o problemă se aplică criteriul 1 pentru 

problemele rămase după pasul 1; 

- în caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru 

problemele rămase după pasul 2; 

- În caz de egalitate după aplicarea primelor trei criterii departajarea se va face prin 

decizia Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor.  

    

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE, EVALUARE  ȘI SOLUȚIONARE A 

CONTESTAȚIILOR 


