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CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ”ADOLF HAIMOVICI” 

ETAPA JUDEȚEANĂ 

 

 

Precizări generale privind organizarea  

 

 În anul școlar 2021 – 2022, etapa județeană a Concursului Național de Matematică Aplicată 

”Adolf Haimovici” se va desfășura sâmbătă, 26 martie 2022, ora 10.00, la Liceul Teoretic ”Petru 

Cercel” Târgoviște, cu prezența fizică a elevilor. 

 Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII, înmatriculați doar la unitățile de învățământ 

liceal, filiera tehnologică, toate profilurile. 

 Proba scrisă constă din 4 probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul 

fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. 

Punctajul maxim posibil este de 28 de puncte.  

 Proba scrisă are durata de 3 ore. 

 Accesul elevilor în săli este permis în intervalul 9-9.30 și se face pe baza actului de identitate. 

 Conform Calendarului competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi 

români, în anul școlar 2021 – 2022, înregistrat sub nr. 25810/21.02.2022, cu modificările și 

completările ulterioare, etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată ”Adolf 

Haimovici” 2022 se va organiza la Iași, în perioada 20 – 22.05.2022. 

 

Stabilirea numărului de locuri pentru etapa națională 

 Numărul locurilor atribuite fiecărui județ/sector al municipiului București, pentru etapa națională a 

concursului, se stabilește în conformitate cu prevederile art.15 alin (3) din Metodologia-cadru.. 

Astfel, fiecare județ/sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare din 

clasele IX-XII – filiera tehnologică, deci un număr total de 4 locuri/județ, respectiv 4 locuri/sector 

al municipiului București. 

Criterii de calificare 

 Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut la etapa 

curentă cel puțin 40% din punctajul maxim posibil de 28 de puncte.  

 Criteriile de departajare a elevilor care au obținut același punctaj la un an de studiu/clasă și se află 

în situația de a se califica la etapa imediat superioară a concursului sunt, în ordine: numărul 

problemelor notate cu 7 puncte,  numărul problemelor notate cu 6 puncte,  punctajul obținut la 

problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ. Dacă egalitatea persistă și 

după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii vor participa la o probă de baraj, 

organizată la nivelul județului. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea 

dreptul de a reprezenta județul la etapa națională. 

 În cazul în care un elev calificat la etapa națională a concursului nu poate participa, din diferite 

motive, la această etapă, locul acestuia în echipa județului va fi luat de către elevul aflat pe locul 

următor în clasament pe județ, la clasa respectivă, cu respectarea criteriului de calificare  

menționat anterior. În situația menționată, elevul dă o declarație scrisă în care precizează că 
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renunță la locul obținut în lotul județului. În cazul în care pe locul vacantat se află doi sau mai 

mulți elevi cu punctaje finale egale, se aplică criteriile de departajare.  

 Locurile rămase libere la un an de studiu/o clasă, la un județ/sector al municipiului București, nu 

se distribuie altui an de studiu/altei clase de la nivelul județului/sectorului municipiului București 

respectiv. De asemenea, locurile rămase libere la un județ/sector al municipiului București nu se 

distribuie altui județ/sector al municipiului București. 

 Nu se acordă locuri suplimentare față de cele stabilite conform Regulamentului specific nr. 

26323/09.03.2022. 

 

Soluționarea eventualelor contestații 

 Candidații pot depune/transmite eventualele contestații doar pentru propria lucrare, la secretariatul 

Liceului Teoretic ”Petru Cercel” Târgoviște/pe o adresă de email dedicată, anunțată la centrul de 

concurs, specificând problemele la care solicită recorectare.  

 Decizia comisiei de organizare a etapei, privind rezultatele finale după contestații, este definitivă. 

 

Participarea cu prezență fizică a elevilor și profesorilor în centrul de concurs se face cu respectarea 

tuturor prevederilor legale în vigoare la momentul deplasării acestora, stabilite de organele și instituțiile 

în drept. 

 


