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REGULAMENT
Concursul Regional de matematică aplicată în economie: „ECOMAT”
Ediţia a IV-a, Cluj-Napoca 23 mai 2015
Art.1 Concursul de Matematică ECOMAT se adresează elevilor din clasele IX-XII învăţământ
tehnologic, profil servicii.
Art.2 Concursul de Matematică ECOMAT constă într-o probă scrisă de 3 ore, conținând patru probleme
cu grade diferite de dificultate.
Art.3 Participanții la concurs nu au voie să folosească telefoane mobile, calculatoare sau alte aparate
electronice în timpul concursului.
Art.4 Discuțiile cu supraveghetorii și cu ceilalți participanți sunt interzise.
Art.5 Participanții care încearcă să copieze la concurs vor fi descalificați și dați afară din concurs.
Art.6 Comisia de corectare și evaluare este formată din profesori ce nu au elevi în concurs la nivelul
clasei respective și nici rude pâna la gradul IV în concurs.
Art.7 Pentru rezolvarea corectă a unei probleme se acorda 7 puncte. Rezolvările parțiale, nefinalizate, se
punctează conform baremului de notare afișat. Un profesor evaluator va evalua o problemă cu un număr
întreg de la 0 la 7. Punctajul minim cu care poate fi evaluată o lucrare este 0, iar punctajul maxim 28.
Art.8 Dacă în urma corectării lucrărilor, doi sau mai mulţi elevi au același punctaj, pentru
departajarea în clasament se folosesc în ordine urmatoarele criterii:
1) numarul notelor de 7 obținute;
2) punctaj mai mare la problema decisă de comisia de corectare.
Art.9 La fiecare an de studiu se vor acorda un premiu I, un premiu II si un premiu III. Punctajele minime
pentru care se primesc premii sunt: 14 puncte pentru premiul I, 12 puncte pentru premiul al II-lea si 10
puncte pentru premiul al III-lea. Comisia de concurs decide criteriile de departajare în cazul în care se
păstreaza egalitatea după aplicarea criteriilor articolului 8.
Art.10 Pentru fiecare an de studiu se vor acorda mențiuni la cel mult 25% din numărul elevilor
participanți.
Elevii care primesc mențiuni trebuie sa aibă punctajul cel putin egal cu 7 puncte. Comisia de concurs
poate acorda premii speciale elevilor care au prezentat soluții deosebite ale problemelor din concurs.
Art.11 Președintele concursului validează rezultatele corectării lucrărilor.
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