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Regulament de organizare şi desfăşurare a 

Concursului Regional de Matematică pentru clasele III-VIII 

,,Ioan Aron” 

 

1. Scopul concursului 

Concursul Regional de Matematică "Ioan Aron" se adresează elevilor claselor III-VIII care sunt capabili 

activității de performanță. Acest concurs urmărește stimularea si antrenarea elevilor cu aptitudini, 

înclinații și interese în studiul matematicii. 

2. Obiective 

Obiectivele acestui concurs sunt:  

 dezvoltarea competențelor cheie de a învăța să învețe 

 dezvoltarea capacității de evaluare și autoevaluare într-o competiție 

 evaluarea competențelor și performanțelor generale și specifice la nivelul disciplinei școlare 

3. Secțiuni 

Concursul se desfășoară pe două secțiuni: 

- Secțiunea 1 – clasele III-IV (învățământ primar) 

- Secțiunea 2 – clasele V-VIII (gimnaziu) 

4. Data și locul desfășurării 

Etapa pe școală și centru se desfășoară în fiecare școală, respectiv în centre zonale și municipiul Arad. 

Etapa pe județ și regională se desfășoară la Colegiul Naţional ,,Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad. 

Etapa pe școală se desfășoară în 18-26 noiembrie. 

Etapa pe centru (municipiu) se desfășoară în 17 decembrie. 

Etapa județeană se desfășoară în 4 martie  

Etapa regională se desfășoară în 5-6 mai. 

http://www.tichindeal.ro/


5. Condiții de participare 

Se adresează elevilor din clasele III-VIII, cu aptitudini pentru matematică și care doresc să facă performanță 

în matematică. 

6. Participanți la etapa regională 

Câte un echipaj format din 5 elevi pe clasă (clasele a III-a – a VIII-a) din fiecare județ participant la concurs: 

județul Arad, Bihor, Caraș – Severin, Hunedoara și Timiș. 

Elevii participanți vor fi selectați în urma unei etape județene, organizată în fiecare județ. 

7. Organizatori și parteneri 

Concursul Regional de Matematică ,,Ioan Aron” este organizat de către Colegiul Naţional ,,Preparandia – 

Dimitrie Ţichindeal” Arad împreună cu ISJ Arad. 

Parteneri în organizarea acestui concurs sunt inspectoratele școlare județene din cele patru județe 

participante: Bihor, Caraș – Severin, Hunedoara și Timiș, precum și licee și școli gimnaziale din județele 

participante.  

8. Comisia de organizare 

Președinte de onoare: profesor universitar de matematică 

Președinte de concurs: Inspector Școlar General al județului Arad 

Președinți executivi: Inspector Școlar pentru învățământ primar al județului Arad 

                                      Inspector Școlar de specialitate matematică al județului Arad 

                                      directori ai Colegiului Naţional ,,Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad                                       

Secretari de concurs: profesori de matematică și învățători ai Colegiului Naţional ,,Preparandia – Dimitrie 

Ţichindeal” Arad  

Pentru etapa pe școală o comisie stabilită de directorul fiecărei școli elaborează subiectele.  

Pentru etapa pe centru/ municipiu comisia de elaborare a subiectelor este numită prin decizia directorului 

Colegiului Naţional ,,Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad 

Pentru etapa județeană comisia de elaborare a subiectelor se stabilește prin decizia Inspectorului Școlar 

General al județului. 

Pentru etapa regională subiectele se vor stabili în ajunul concursului de către o comisie formată din cadre 

didactice cu performanțe deosebite din fiecare județ care nu au elevi în concurs la clasa respectivă. 

9. Comisia de evaluare a lucrărilor  

Comisia de evaluare a lucrărilor pentru etapa regională va fi formată din profesori de matematică și 

învățători din județele participante, care nu au elevi în concurs la clasa respectivă. 

10. Criterii de calificare: 

Pentru etapa pe centru/municipiu și etapa județeană se califică elevii care au obținut cel puțin 50% din 

punctajul maxim. 

Pentru etapa regională se califică primii 5 elevi de la fiecare nivel de clasă. 

11. Premii și mențiuni 

La etapa judeţeană și regională se vor acorda premii astfel: 



 Premiul I  

 Premiul al II-lea  

 Premiul al III-lea  

 Menţiuni  

Pentru toţi participanţii se vor acorda diplome de participare. 

 

 

Director, 

prof. Sorin Haiduc 

 


