
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CONCURSULUI 

INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „GHEORGHE LAZĂR”, SIBIU 

 

 

ART. 1. Programul şi calendarul Concursului Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr” 

sunt avizate de Consiliul Consultativ al Disciplinei Matematică. 

ART. 2. Pentru elevii de nivel liceal, concursul se organizează pe două secțiuni: matematică-

informatică și științele naturii, în funcție de specializarea la care este înscris elevul  în 

școala de proveniență. Prin excepție, elevii de la specializarea științele naturii pot 

participa la secțiunea matematică-informatică. 

ART. 3. Numărul de locuri pentru participarea la Concursul Interjudeţean de Matematică 

„Gheorghe Lazăr” este, de regulă: 2-4 elevi de clasă (VII-XII) pentru judeţele invitate 

şi 5-10 elevi de clasă (VII-XII) pentru judeţul Sibiu. Cu acordul Consiliului 

Consultativ al Disciplinei Matematică numărul de elevi participanți se poate modifica, 

pentru elevi care au avut rezultate bune la concursuri şcolare de specialitate. 

ART. 4. Subiectele de concurs se notează cu note întregi de la 0 la 7 de către fiecare corector, 

conform baremelor stabilite de către Comisia de concurs. 

ART. 5. Contestaţiile se pot depune după afişarea rezultatelor în termen de cel mult 1 oră. 

Pentru fiecare problemă contestată se depune cerere separată. O contestaţie este 

acceptată dacă punctajul obţinut diferă de cel iniţial cu cel puţin 1 punct. Fac excepţie 

problemele notate cu 6,50, care obţin 7 după recorectare. 

ART. 6. La punctaje egale, pentru departajare, se folosesc, în ordine, criteriile: 

a. numărul de probleme notate cu 7, apoi cu 6 și apoi cu 5; 

b. votul comisiei de concurs de la clasa respectivă.   

ART. 7. Rezultatele finale se afişează după contestaţii. Se acordă premiile I, II, III şi trei-

cinci menţiuni la fiecare clasă, pe fiecare secțiune. În funcție de situație, Comisia de 

organizare poate să acorde premii/mențiuni speciale sau mai multe mențiuni. 

ART. 8. Profesorii care optează pentru apartenenţa la una din comisiile concursului îşi vor 

asuma responsabilitatea bunei desfăşurări a concursului. 

ART. 9. Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, 

promptitudinea şi seriozitatea. 

ART. 10. Profesorii participanţi (coordonatori, organizatori, asistenţi, corectori) vor primi 

adeverinţe şi/sau diplome de participare ştampilate şi semnate de preşedintele 

concursului. 

ART. 11. Neregulile care intervin în desfăşurarea concursului vor fi soluţionate de către o 

comisie din care fac parte preşedintele Comisiei de concurs și reprezentanții 

instituțiilor partenere. 

ART. 12. Regulamentul prevede şi măsuri extreme pentru situaţii extreme. Astfel,  

a. candidaţii care comit tentative de fraudă în concurs, vor fi eliminaţi din 

concurs, la propunerea profesorului supraveghetor şi a preşedintelui de 

Comisie (aici sunt incluse şi situaţiile de utilizare a telefoanelor mobile sau a 

altor sisteme electronice sau de calcul); 

b. candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului, sau deteriora sălile de 

concurs, vor fi eliminaţi din concurs. 



ART. 13. Fondurile pentru organizarea concursului sunt gestionate de Asociaţiunea ASTRA, 

constituindu-se din donații și sponsorizări. 

ART. 14. Sponsorii concursului vor putea beneficia de toate drepturile prevăzute de lege, 

inclusiv cele legate de publicitate. 
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