REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR MATE-BIO-FIZICĂ
„AUREL VLAICU”
Preambul
Concursul Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică “Aurel Vlaicu” evaluează cunoştinţele de
matematică, biologie şi fizică ale elevilor şi capacitatea lor de a le aplica în diferite situaţii. Se
adresează elevilor clasei a VI-a din toată ţara, preocupaţi de înţelegerea integrată a unor
conţinuturi. Este un concurs diferit de cele tradiţionale, care îndeamnă la dăruire, curaj şi
perseverenţă.
Art. 1. Concursul este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Colegiul Naţional
“Gheorghe Lazăr” Sibiu şi Asociaţiunea ASTRA, în colaborare cu alte organizaţii. Programa
şi programul concursului sunt avizate de comisiile consultative ale disciplinelor Matematică,
Biologie şi Fizică. Preşedintele concursului este un reprezentant al instituţiilor organizatoare,
prin rotaţie.
Art. 2. Buna desfăşurare a concursului este asigurată de către Comisia de organizare,
alcătuită din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, Comisia de elaborare a subiectelor,
alcătuită din câte un profesor de specialităţile Matematică, Biologie şi Fizică din Colegiul
Naţional “Gheorghe Lazăr”Sibiu şi Comisia de concurs, numite prin decizii ale directorului
Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr”.
Art. 3. Subiectele de concurs sunt concepute de Comisia de elaborare a subiectelor şi au un
caracter interdisciplinar. Evaluarea lucrărilor se face pe baza unui caiet, elaborat de aceeaşi
comisie. Caietul evaluatorului conţine atât grila de scorare, cât şi punctaje asociate în vederea
realizării ierarhiei finale.
Art. 4. Având în vedere caracterul concursului şi modul de construcţie al itemilor, nu se pot
depune cotestaţii. Eventualele litigii sunt soluţionate de Comisia de organizare.
Art. 5. La punctaje egale se folosesc pentru departajare, în ordine, criteriile:
a) numărul itemilor scoraţi cu punctaj maxim;
b) votul Comisiei de organizare.
Art. 6. Pentru rezultate deosebite se acordă medalii, premii şi diplome. Se acordă premiile I,
II, III, premiul “Aurel Vlaicu” şi menţiuni, ce vor fi stabilite de Comisia de organizare.
Aceeaşi comisie poate acorda premii speciale la Matematică, Biologie sau Fizică.
Art. 7. Profesorii care participă la una din comisii îşi vor asuma responsabilitatea bunei
desfăşurări a concursului.
Art. 8. Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, promptitudinea
şi seriozitatea participanţilor.

Art. 9. Profesorii participanţi în comisii, precum şi voluntarii implicaţi în organizare vor
primi adeverinţe şi/sau diplome de participare, ştampilate şi semnate de preşedintele
concursului.
Art. 10. Neregulile care intervin în desfăşurarea concursului vor fi soluţionate de Comisia de
organizare.
Art. 11. Regulamentul prevede şi măsuri extreme pentru situaţii extreme. Astfel,
a) candidaţii care comit tentative de fraudă vor fi eliminaţi din concurs, la
propunerea profesorului supraveghetor şi a Comisiei de organizare (sunt incluse şi
situaţiile de utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice);
b) candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului sau deteriora sălile de
concurs vor fi eliminaţi şi vor suporta consecinţele faptelor comise.
Art. 12. Fondurile pentru organizarea concursului și a taberei sunt gestionate de Asociaţia
“Gheorghe Lazăr Sibiu 2007”, constituindu-se din donații și sponsorizări.
Art. 13. Sponsorii concursului vor putea beneficia de toate drepturile prevăzute de lege,
inclusiv cele legate de publicitate.
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