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Regulamentul

Concursului Interjudeţean de Matematică

RURAL MATH

Secţiunea 1. ORGANIZATOR.

Concursul interjudeţean de matematică Rural Math, Ediţia a III – a va fi 

găzduit de Şcoala cu clasele  I – VIII  Surdila Greci, cu sediul în Surdila Greci, nr 78, 

comuna Surdila Greci, judeţul Brăila şi se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Brăila şi Primăria Comunei Surdila Greci. 

Comisia de organizare este formată din:

prof. Nicolae Cătălin Stănică – Şcoala cu clasele I – VIII  “Mihai Eminescu”.

prof. Stefănuţ Ciochină – Şcoala  cu clasele I – VIII  Surdila Greci, Brăila.

prof. Iulia Olguţa Vuţino – Şcoala  cu clasele I – VIII  Surdila Greci, Brăila.

Comisia de selecţie şi elaborare a subiectelor este formată din:

prof. Nicolae Cătălin Stănică – Şcoala cu clasele I – VIII  “Mihai Eminescu”.

prof. Stefănuţ Ciochină – Şcoala  cu clasele I – VIII  Surdila Greci, Brăila.
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Secţiunea 2. PARTICIPANŢI.

La concursul interjudeţean de matematică Rural Math pot participa  elevii din 

clasele gimnaziale, anul şcolar 2008 – 2009 , din mediul rural din judeţul Brăila sau din 

alte judeţe.

Aceştia sunt invitaţi să se înregistreze în concurs şi să participe la testare. 

Tabelul cu elevii participanţi va fi trimis către Şcoala cu clasele I – VIII Surdila 

Greci, judeţul Brăila  până la data 27.03.2009 la nr. de fax 0239/ 661010 sau pe adresa

de e-mail : scoalasurdilagreci@yahoo.com

Secţiunea 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  INTERJUDEŢEAN 

DE MATEMATICĂ RURAL MATH .

Concursul interjudeţean de matematică Rural Math   se va desfăşura pe data de 

4.04.2009 la sediul Şcolii cu clasele I – VIII Surdila Greci, judeţul Brăila  începând cu 

ora 10 pe durata de 2 ore.

Accesul elevilor în săli se va face până la ora 9,30.

Secţiunea 4. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSUL INTERJUDEŢEAN 

DE MATEMATICĂ RURAL MATH .

Concursul va consta în rezolvarea de către :

- elevii claselor a V – a   şi  a VI – a  a unui test ( 18 probleme de tip grilă ) ,

- elevii clasei a VII – a  şi a VIII – a a unui test format din două părţi :

                                   -  itemi de completare ( partea I ).

                                  -  rezolvare de probleme ( partea II ) – cu redactarea completă a 

soluţiilor pe foaia de concurs.

Tematica pentru concurs este cea parcursă conform programei în vigoare, până la 

1 aprilie 2009.

Subiectele, baremele de corectare şi notare şi ierarhia finală a concursului 

interjudeţean de matematică vor fi afişate în data de 4 aprilie, orele 20 pe site – ul 

concursului www.ruralmath.com.

Tezele vor fi evaluate cu note de la 10 la 1.
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Profesorii supraveghetori vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi dintre profesorii 

însoţitori ai elevilor de la şcolile participante. Comisia de corectare şi evaluare este 

formată din profesori ce nu au elevi în concurs la nivelul clasei respective.

Secţiunea 5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR.

Toţi elevii vor primi diplome de participare . 

Elevii câştigători vor fi stabiliţi pe baza notelor obţinute, premiindu-se primii trei 

elevi pe clase. Se vor acorda şi 12 menţiuni.

Dacă doi sau mai mulţi elevi au acelaşi punctaj, atunci mai bine clasat este elevul 

cu punctajul mai mare la problemele anunţate de comisia de organizare înaintea începerii 

concursului. Elevii care primesc premii şi menţiuni trebuie să aibă nota cel puţin egală cu 

7 (şapte).

Elevii care doresc să conteste evaluarea tezei de concurs vor completa o cerere tip 

pe care o vor primi de la secretariatul Şcolii cu clasele I – VIII Surdila Greci.      

Reevaluarea tezei de concurs se va face de către comisia de corectare şi evaluare, în 

prezenţa elevului. Profesorul elevului sau orice altă persoană desemnată de elev nu poate 

participa la reevaluarea tezei de concurs.

Acceptarea unei contestaţii se face (prin mărirea sau scăderea punctajului iniţial) 

dacă este o diferenţă mai mare sau egală cu 1 punct faţă de punctajul iniţial. Dacă este 

contestată o lucrare evaluată iniţial cu 9,5 puncte, atunci punctajul final este cel acordat la 

recorectare.

Preşedintele concursului validează rezultatele corectării lucrărilor.

Secţiunea 6. CONDIŢII DE EXCLUDERE .

Orice tentativă de fraudă a concursului interjudeţean de matematică Rural Math

va conduce la excluderea concurentului din concurs. 
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Secţiunea7. LITIGII.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluţionate de Comisia de Organizare a Concursului. 

Secţiunea 8. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE 

MATEMATICA RURAL MATH .

Concursul interjudeţean de matematică Rural Math  va putea fi întrerupt doar în 

caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa 

participantii.

Secţiunea 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE 

MATEMATICĂ RURAL MATH 

Informaţii suplimentare referitoare la acest concurs se pot obţine la numărul de 

telefon: 0239/661010, precum şi la e-mail scoalasurdilagreci@yahoo.com.  Participarea 

la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament 

cu condiţia ca modificările să fie comunicate participanţilor cu cel puţin o zi înainte de 

aplicarea lor.

             Prezentul regulament poate suferi modificări pentru ediţiile ulterioare numai la 

iniţiativa membrilor fondatori.  

Membrii fondatori ai concursului de matematică Rural Math sunt:

prof. Nicolae Cătălin Stănică – Şcoala cu clasele I – VIII  “Mihai Eminescu”.

prof. Stefănuţ Ciochină – Şcoala  cu clasele I – VIII  Surdila Greci, Brăila. 

prof. Iulia Olguţa Vuţino – Şcoala  cu clasele I – VIII  Surdila Greci, Brăila.


