
 

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF 

HAIMOVICI” 

etapa judeţeană, 14 martie 2020 

 

Din Regulamentul specific de organizare a Concursului de Matematică „Adolf 

Haimovici”) 

Criterii de calificare la etapa naţională: 

Art. 11 Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă 

a obținut la etapa curentă un punctaj de cel puțin 50% din punctajul maxim posibil.  

ART. 12 (1) Elevii care obțin punctajul maxim posibil (28 de puncte) la etapa 

județeană se califică la etapa națională. 

Constituirea lotului judeţean: 

Art. 2 (2) Concursul este structurat pe două secțiuni, astfel:  

- secțiunea H1, deschisă participării elevilor înmatriculați la învățământ liceal, filiera 

teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii, de la oricare dintre formele de 

învățământ de stat, particular sau confesional. 

 - secțiunea H2, deschisă participării elevilor înmatriculați la învățământ liceal, filiera 

tehnologică – toate profilurile, filiera teoretică – profilul umanist, filiera vocațională – 

toate profilurile cu excepția profilului militar, de la oricare dintre formele de 

învățământ de stat, particular sau confesional . 

ART. 10 (1) Lotul județean/al unui sector al municipiului București pentru etapa 

națională se constituie din elevii clasați la etapa județeană pe primul loc, la fiecare 

secțiune, pentru fiecare clasă. Astfel, fiecărui județ/sector îi revin 8 locuri, astfel încât 

fiecare clasă, IX-XII, să aibă câte 2 reprezentanți, câte unul pentru fiecare dintre cele 

două secțiuni de concurs. Prin excepție, un lot județean poate fi format din mai mult 

de 8 elevi, dacă la o secțiune și clasă din concurs sunt mai mulți elevi care au obținut 

punctajul maxim posibil la etapa județeană. 

Criterii de departajare: 

ART. 12 (1) Elevii care obțin punctajul maxim posibil (28 de puncte) la etapa 

județeană se califică la etapa națională. 

(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:  



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

secțiunea de concurs respectivă;  

- În caz de egalitate la cel mai mare punctaj la prima problemă de departajare 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 două criterii se aplică criteriul 1 pentru 

problema rămasă după pasul 3;  

- În caz de egalitate după aplicarea primelor patru criterii, departajarea se va face 

printr-o probă scrisă de baraj, organizată de comisia de organizare și evaluare pentru 

etapa județeană. Elevul care obține punctajul cel mai mare la etapa de baraj se califică 

la etapa națională. 

Criterii de premiere la etapa judeţeană: 

➢ Se acordă pentru fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un 

premiu II, un premiu III; 

➢ În situația existenței a cel puțin doi elevi/două lucrări care s-au clasat pe acelaşi 

loc la etapa județeană cu punctaje generale egale, mai mici decât punctajul 

maxim, în vederea stabilirii elevului căruia i se va atribui locul respectiv se vor 

aplica, în ordine, criteriile de departajare sus menţionate; 

➢ Se acordă un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul 

participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr 

fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice cu condiţia ca punctajul minim 

obţinut să fie de 5puncte/lucrare. 

 

 

Comisia județeană de organizare 


