
                    COLEGIUL NAŢIONAL 

              „PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL”ARAD 

                           310125, Arad, Bd Gen Dragalina nr 5 – 7, tel / fax 0257/281533, 

                         email lpedarad@yahoo.com 

Nr…………../ 24.10.2016 

Regulament de organizare şi desfăşurare a 

Concursului judeţean de matematică pentru clasa a IV-a 

,,Ioan Aron” 

 

1. Prevederi generale 

Concursul de matematică ,,Ioan Aron”este organizat de Colegiul Naţional ,,Preparandia – Dimitrie 

Ţichindeal” Arad în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad . Concursul are ca scop cultivarea 

aptitudinii elevilor de a rezolva probleme de matematică, valorificarea cunoştinţelor şi capacităţilor 

matematice, prin aplicarea lor în rezolvarea unor situaţii noi.  

La concurs pot participa elevii claselor a IV-a din judeţul Arad. Elevii se înscriu la concurs fără taxă 

de participare. Înscrierea se va face în centrele de concurs. Centrele de concurs vor fi publicate pe site-ul 

www.tichindeal.ro.  

2. Etapele concursului 

Concursul se desfăşoară în trei etape: 

- etapa pe şcoală (luna februarie) 

- etapa pe centru/municipiu (luna martie) 

- etapa pe judeţ (luna aprilie) 

Fiecare etapă a concursului se va desfăşura la data şi ora stabilită, în fiecare centru de concurs. 

Etapa pe judeţ se va desfăşura la Colegiul Naţional ,,Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad. 

3. Subiectele concursului 

Subiectele de concurs vor fi elaborate pentru etapa pe şcoală de o comisie constituită la nivel de 

şcoală, iar pentru etapa pe centru şi judeţeană de o comisie constituită la nivelul Colegiului Naţional 

,,Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad pe baza programei şcolare în vigoare. Pe site-ul 

www.ţichindeal.ro vor fi publicate modele de subiecte. 

Subiectele pentru etapa pe centru vor fi trimise în dimineaţa concursului pe adresa de e-mail a 

persoanei responsabile cu concursul din centrul de concurs. 

4. Desfăşurarea concursului 

Fiecare candidat primeşte subiectul tipărit şi foi pentru redactarea soluţiilor de rezolvare. Timpul 

alocat rezolvării problemelor este de 2 ore din momentul primirii subiectelor. 

Rezultatele fiecărei etape vor fi publicate pe site-ul www.tichindeal.ro în ziua desfăşurării fiecărei 

etape. 

mailto:lpedarad@yahoo.com
http://www.tichindeal.ro/
http://www.ţichindeal.ro/
http://www.tichindeal.ro/


Se vor califica la etapa pe centru elevii care au obţinut peste 80 de puncte la faza pe şcoală. 

Se vor califica la etapa pe judeţ elevii care au obţinut peste 80 de puncte la faza pe centru. 

5. Premii şi recompense 

La etapa judeţeană se vor acorda premii astfel: 

 Premiul I (între 95 – 100 puncte) 

 Premiul al II-lea (între 90 – 95 puncte) 

 Premiul al III-lea (între 85 – 90 puncte) 

 Menţiune (între 80 – 85 puncte) 

Pentru participanţii care obţin un punctaj mai mic de 80 de puncte se vor acorda diplome de 

participare. 

 

Director, 

prof. Sorin Haiduc 

 


