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PRECIZĂRI  

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  

CONCURSULUI DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

– ETAPA JUDEȚEANĂ– 

 

Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”- etapa județeană se organizează în 

conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, 

anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4023/2018, OMEN nr.3015/2019, OME 

nr.3123/2022 și cu prevederile Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Concursului 

de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” nr.39 LIF/31.01.2023, denumit în continuare Regulament 

specific. 

Concursul se organizează pe două secțiuni: secțiunea H1-clasele IX-XII, filiera tehnologică, 

toate profilurile și specializările și secțiunea H2-clasele IX-XII, filiera teoretică, profil real, 

specializarea științe ale naturii. 

Competiția va avea loc în data de 11 martie 2023, la Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu” 

Tulcea. Elevii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate sau carnetul de elev cu fotografie și vizat 

pentru anul școlar în curs. Ora de desfășurare a concursului va fi anunțată ulterior. 

 Durata probei scrise este de 3 ore la etapa județeană și de 4 ore la etapa națională. 

 La etapele județeană și națională subiectul probei scrise conține 4 probleme, dintre care două au 

caracter practic/aplicativ. 

ART. 10 Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut la 

etapa curentă cel puțin 11,5 puncte. 

Calificarea candidaților la etapa națională se face conform art. 12(3), după cum urmează: 

(3) După afișarea rezultatelor finale după contestații la etapa județeană, în cazul existenței a cel puțin 

doi concurenți care s-au clasat pe locul I cu punctaje egale, diferite de punctajul maxim posibil, în 

vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, departajarea lor se va face, în 

ordine descrescătoare, după următoarele criterii:  

- numărul problemelor notate cu 7 puncte; 

-numărul problemelor notate cu 6,5 puncte; 

- numărul problemelor notate cu 6 puncte;  

- cel mai mare punctaj obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa și secțiunea de 

concurs respective; 

- probă de baraj organizată de Comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor; 

- decizia Comisiei de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor.  

 

 

 

COMISIA DE ORGANIZARE, EVALUARE ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 

 

                                                                                                                                            

 


