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În atenţia directorilor de unități școlare, 

 

Concursul regional de matematică „Ioan Aron” se va desfășura fizic în acest an școlar, conform 

graficului atașat. 

Etapa pe centre va avea loc în data de 17 decembrie 2022, ora 9 în fiecare centru din județ și în 

municipiul Arad la Colegiul Național „Preparandia – D. Țichindeal”. Centrele sunt atașate acestui document.  

La etapa pe centru participă elevii claselor III-VIII din școală, selectați în urma etapei pe școală. 

Subiectele la etapa pe centru vor fi transmise pe adresele de email ale șefilor catedrelor de matematică sau 

șeful comisiei metodice învățători din școlile de concurs, în data de 16 decembrie 2022.  

În ziua concursului, 17 decembrie 2022, între orele 8-9, directorii sau șefii de catedră de matematică din 

fiecare școală vor suna pentru a primi parola la numărul de telefon 0724609325 – prof. Stan Ioan.  

Până în data de 12 decembrie 2022, unitățile școlare vor trimite centrului de concurs la care sunt 

arondate listele cu elevii participanți la etapa pe centru, iar unitățile de învățământ din municipiu, arondate la 

centrul din municipiul Arad - Colegiul Național „Preparandia – D. Țichindeal”, vor încărca listele cu elevii 

participanți la etapa pe centru în următorul document:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10VSQMVwdXnpaHxeXBOLg5gExxqvgcgTZjGU7mQW

16_Y/edit?usp=sharing 

Până în data de 21 decembrie 2022 rezultatele obținute de elevi din fiecare centru vor fi încărcate în 

următorul document:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FgmaKJ3uWeqOFw7S_-

upmgLZ6Tgx2KA0jlRjzDs2M6g/edit?usp=sharing 

Rugăm directorii din centrele de concurs să completeze până în data de  10 decembrie 2022 

adresa de email (a directorului sau a persoanei responsabile de desfășurarea concursului) pe care vor fi 

transmise subiectele în următorul formular  

https://forms.gle/2uhK8tmnqAw8s3Vt8 

Mențiune: Data etapei pe centru a fost modificată pentru că se suprapunea cu concursul de matematică 

Lumina Math. 

 

Director, 

Prof. Sorin Haiduc 
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