Concursul Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr”
Regulament de organizare şi desfăşurare
ART. 1. Programul şi calendarul Concursului Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr” sunt
avizate de Comisia Judeţeană de Matematică. Programa de concurs coincide cu cea pentru faza
judeţeană a olimpiadei de matematică.
ART. 2. Participarea la Concursul Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr” este asigurată
după cum urmează:
a) 2 elevi de clasă (VII-XII) pentru judeţele invitate;
b) 5 elevi de clasă (VII-XII) pentru judeţul Sibiu;
c) cu acordul Comisiei Judeţene, pot participa şi alţi elevi, care au avut rezultate bune la
concursuri şcolare la disciplina matematică.
ART. 3. Subiectele de concurs se notează cu note întregi de la 0 la 7 de către fiecare profesor
corector, conform baremelor stabilite de către Comisia de concurs.
ART. 4. Contestaţiile se pot depune după afişarea rezultatelor în termen de cel mult 1 oră. Pentru
fiecare problemă contestată se depune cerere separată. O contestaţie este acceptată dacă punctajul
obţinut diferă de cel iniţial cu cel puţin 1 punct. Fac excepţie problemele notate cu 6,50, care pot
obţine 7 după recorectare.
ART. 5. La punctaje egale, pentru departajare, se folosesc, în ordine, următoarele criterii:
a) numărul de probleme notate cu 7;
b) votul comisiei de concurs de la clasa respectivă.
ART. 6. Rezultatele finale se afişează după contestaţii. Se acordă câte trei premii şi trei-cinci
menţiuni la fiecare clasă. Comisia de organizare poate să acorde premii speciale.
ART. 7. Profesorii care optează pentru apartenenţa la una dintre comisiile concursului îşi vor asuma
responsabilitatea bunei desfăşurări a concursului.
ART. 8. Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, promptitudinea şi
seriozitatea.
ART. 9. Profesorii participanţi – coordonatori, organizatori, asistenţi, corectori – 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 preşedintele
Comisiei de concurs.
ART. 11. Eventualii sponsori ai concursului beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege şi de
publicitate asigurată în timpul desfăşurării concursului.
ART. 12. Nu sunt tolerate în nici un mod intenţiile/situaţiile de fraudă în timpul concursului şi/sau
comportamentele neadecvate. Astfel:
a) candidaţii care sunt dovediţi că au avut intenţie de fraudare sau au fost surprinşi în situaţie
de fraudă în concurs vor fi eliminaţi din concurs – la propunerea profesorului supraveghetor
şi cu aprobarea preşedintelui de Comisie; în această prevedere sunt incluse şi situaţiile de
utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice;
b) candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului şi/sau vor deteriora în orice mod
proprietăţile şcolii şi/sau ale colegilor lor vor fi eliminaţi din concurs şi vor răspunde
material şi, după caz, disciplinar pentru pagubele produse.
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