
Regulamentul  de organizare și desfăşurare a 

Concursului Interjudețean de Matematică 

„Octav Onicescu”- ediția a XXII-a 

1. ORGANIZATORI 

 

             Concursul de matematică  „Octav Onicescu”, ediția a XXII-a, va avea loc la Colegiul 

Naţional “A.T.LAURIAN” din  Botoşani , în perioada   29 noiembrie – 2 decembrie 2019      

 ( concursul încheie festivitățile prilejuite de ” Zilele C.N.  A.T. Laurian”-160 de ani de la 

înființare şi se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani și 

Societatea de Ştiinţe Matematice -filiala Botoşani . 

 

           Comisia de organizare este formată din : 

 

Prof.dr.  Prăjinaru Mihaela-director Colegiul Naţional A.T.Laurian Botoşani -  Preşedinte 

Prof. Vicol Daniela -inspector școlar- Vicepreşedinte 

Prof. Ciobănașu Ioan – președinte SSMR, filiala Botoșani - Vicepreşedinte   

Prof. Alexe Dorica-Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani- Președinte executiv 

Prof. Onofrei Ioan- director adjunct Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani- Membru 

Prof. Apetrei  Ciprian-Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani- Membru  

Prof. Boţan-Şuşter  Adrian-Colegiul Naţional” A.T.Laurian”, Botoşani - Membru 

Prof. Panaete   Adrian-Colegiul Naţional” A.T.Laurian” , Botoşani- Membru 

Prof. Tomiţă  Liliana-Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani- Membru 

Prof. Mihalache Sebastian-Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani- Membru 

 

        Comisia de selecţie şi elaborare a subiectelor este formată din 

Prof. Boţan-Şuşter  Adrian-Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani  

Prof. Panaete   Adrian-Colegiul Naţional ” A.T.Laurian”, Botoşani . 

 

 

2.   PARTICIPANŢI. 

    La Concursul de matematică” Octav Onicescu”, ediţia a XXII-a , pot participa elevii din 

clasele IX-XII de la liceele si colegiile naţionale  din judeţul Botoşani , precum şi invitaţi de la 

alte licee şi colegii naţionale din orice judeţ din ţară (minim 3 județe )și Republica Moldova. 

Echipajele din alte județe decât Botoșani vor avea un însoțitor. 

   Tabelul cu elevii participanţi va fi trimis către comisia de organizare pe adresa 

acpanaete@yahoo.com    (prof. Adrian Panaete – comisia de organizare) sau 

alexe_dorica@yahoo.com (prof. Dorica Alexe – președinte executiv) 

 

 

3.   LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  INTERJUDEȚEAN DE 

MATEMATICĂ „OCTAV ONICESCU”, EDIŢIA a XXII-a. 

    Concursul de matematică „Octav Onicescu”se va desfăşura  sâmbătă, 30 noiembrie 2019 la 

sediul Colegiului Naţional” A.T.Laurian”, localitatea Botoşani, judeţul Botoşani începând 

cu ora 9.30 pe durata a 4 ORE . Accesul în săli se va face până la ora 9.20. 

 

mailto:acpanaete@yahoo.com
mailto:alexe_dorica@yahoo.com


4.   MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN DE 

MATEMATICĂ OCTAV ONICESCU, ediţia a XXII- a 

 Art.1 Subiectul este unic pentru toţi elevii participanţi , va conţine 4-5 probleme ce suportă 

abordare din partea elevilor indiferent de anul de studiu, nefiind axate pe tehnică precum 

subiectele tradiţionale ale olimpiadelor şcolare ,ci urmărind găsirea unor strategii de rezolvare, 

urmărind de fapt creativitatea participanţilor, descoperirea elementului subtil din fiecare 

problemă. Originalitatea problemelor  şi atractivitatea lor stimulează participanţii . 

Art.2 Dacă doi sau mai mulți elevi au acelaşi punctaj , atunci fiecare va lua acelaşi premiu 

,respectiv menţiune. 

Art.3 Pentru rezolvarea corectă a unei probleme se acordă 20 puncte Rezolvările  parţiale , 

nefinalizate , se punctează conform baremului de notare afişat. Un profesor evaluator va nota o 

problemă cu un număr întreg de la 0 la 20. 

Art.4 Punctajul maxim cu care poate fi evaluată o teză este 120 , iar punctajul minim 20. 

Art.5 Profesorii supraveghetori vor fi desemnaţi din rândul cadrelor didactice de la Colegiul 

Naţional A. T. Laurian din Botoşani. 

Art.6 Comisia de evaluare este formată din10 profesori de la colegiile naţionale  din  Botoşani. 

Art.7 Elevii care doresc  să conteste evaluarea unei probleme vor completa o cerere tip pe care o 

vor primi de la comisia de organizare a concursului.  Pentru fiecare problemă contestată se va 

depune o cerere tip de reevaluare. 

Art.8 Reevaluarea fiecărei probleme se va face de către comisia de reevaluare. Profesorul  

elevului sau orice altă persoană nu poate participa la reevaluarea problemei. 

Art.9 Acceptarea unei contestaţii se face ( prin mărirea sau scăderea punctajului iniţial ) dacă 

este o diferenţă mai mare sau egală cu 3 puncte  faţă de punctajul  iniţial. 

Art.10 Se vor acorda următoarele premii 

                               Marele Premiu  500 RON –acordat de S.S.M.R.-Filiala Botoșani                               

                               Premiul I           300 RON 

                               Premiul  II         200 RON 

                               Premiul  III       150 RON 

                               6-10  Mențiuni    50 RON 

                               Premiul special 100 RON (pentru cea mai originală soluție dată unei 

probleme) . 

                             

            Numărul premiilor acordate nu va depăși 25% din numărul participanților. 

Art.11 Preşedintele concursului  validează rezultatele corectării lucrărilor. 

Art.12 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament cu 

condiţia ca modificările aduse să fie comunicate participanţilor cu cel puţin o zi înainte de 

aplicarea lor. 

Art.13 Prezentul regulament poate suferi modificări pentru ediţiile ulterioare numai la iniţiativa 

comisiei de organizare. 

Subiectele , baremele de corectare şi notare  şi rezultatele concursului, se afişează pe  

www.laurian.ro.  

 Festivitatea de premiere va avea loc luni  2 decembrie 2019. 

 

Întocmit de : 

Responsabil catedra de matematică 

Profesor Dorica Alexe 

http://www.laurian.ro/

