
 
               
 
 

 
 
ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA CONCURSUL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ “ADOLF HAIMOVICI” , ETAPA 
JUDEŢEANĂ/SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
 

Etapa judeţeană/sectoarelor municipiului Bucureşti a Concursului de 
Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” va avea loc în data de 16 martie 2019, 
conform Anexei 2 a OMEN 3016/09.01.2019, în centrul de concurs Liceul Teoretic 
„Traian”, Str. Galvani Luigi, nr. 20, Sector 2, Bucureşti. 

 
Pentru buna organizare şi desfăşurare a Etapei judeţene/sectoarelor 

municipiului Bucureşti a Concursului de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, 
facem următoarele precizări: 

 
 

1. La nivelul fiecărei clase la care se desfăşoară competiţia (IX-XII), proba de 
concurs este probă scrisă, formată din 4 subiecte, fiecare subiect având un 
punctaj maxim de 7 puncte. Nu se vor acorda puncte din oficiu, astfel,  
punctajul total este de maximum 28 de puncte.  
 

2. Un elev se poate califica la etapa națională numai dacă obţine la etapa 
judeţeană/sectoarelor municipiului Bucureşti cel puţin 50% din 
punctajul maxim, conform Art. 11 din Regulamentul specific de organizare 
şi desfăşurare al Concursului de Matematică Aplicată „ADOLF 
HAIMOVICI”.  
 

3. Numărul locurilor atribuite fiecărui sector pentru etapa naţională, pe fiecare 
clasă IX-XII, este de câte 4 reprezentanţi, astfel: 
 
- 1 profilul tehnic 
- 1 servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului 
- 1 profilul real- specializarea ştiinţele naturii 
- 1 profil umanist+vocaţional  

 
 

4. Premierea elevilor la etapa judeţeană/ sectoarelor municipiului Bucureşti a 
Concursului de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” se va realiza astfel: 
Premiul I – elevii care au obţinut punctajul între 27-28 puncte; 
Premiul II – elevii care au obţinut punctajul între 25,5-26,5 puncte; 
Premiul III – elevii care au obţinut punctajul între 24-25 puncte; 
Menţiune – elevii care au obţinut punctajul între 18-23,5 puncte. 



 
               
 
 

 
5. Elevii se vor prezenta la centrul de concurs în intervalul orar 09.00-09.30, având 

asupra lor documente de identitate (carnet de elev vizat la zi sau 
BI/CI/paşaport). 

 
6. Cadrele didactice care supraveghează se vor prezenta între orele 08.30-08.45.  

 
7. Cadrele didactice care evaluează se vor prezenta începând cu orele 14.00. 

 
8.  La momentul finalizării probei, la centrul de concurs se vor afişa prevederile 

privind etapa de contestaţii. 
 

 
 
 


