
                                          
 

REGULAMENT  
AN ŞCOLAR 2014 - 2015 

 
1. Centrul Judeţean de Excelenţă la Matematică este gratuit şi vine în sprijinul 

elevilor capabili de înaltă performanţă din învăţământul de stat şi particular. 

2. De regulă, în Centrul Judeţean de Excelenţă la Matematică sunt înscrişi (dacă 

doresc acest lucru) primii cinci elevi cu rezultatele cele mai bune la ultima 

olimpiadă judeţeană. 

3. Admiterea elevilor în Centrul Judeţean de Excelenţă la Matematică se face pe 

bază de concurs. 

4. Prezenţa la cursuri este obligatorie. 

5. Elevii vor fi evaluaţi cu note/puncte care sunt contorizate în catalogul centrului. 

6. Temele sunt obligatorii şi vor fi verificate frontal şi evaluate prin testare la 

sfârşitul fiecărui modul. 

7. Elevul participă obligatoriu la competiţiile la care este solicitat de către centru. 

8. Unul dintre părinţii elevului admis în centru va lua la cunoştinţă conţinutul 

regulamentului şi va semna un angajamentul anexă la prezentul regulament. 

9. Programul de lucru să fie între orele 10-12 sau 10:30-12:30, ore la care 

activitatea cerebrală a tinerilor este în randament maxim. 

10. Tema dată să conţină 7-8 probleme (două din Gazeta Matematică). 

11. Se acordă puncte/credite pentru fiecare apariţie în rubrica rezolvitorilor 

din: Gazeta Matematică, Revista de Matematică din Timişoara (10 puncte/aparţie) şi 

alte reviste de specialitate (5 puncte/ aparţie). 

12. Se acordă puncte/credite pentru participarea la olimpiadele şcolare (punctajul 

obţinut x 5 puncte), Concursul “TOMIS” (punctajul obţinut), alte concursuri 

(premiul I-50 puncte, premiul II-40 puncte, premiul III-30 puncte, menţiune-20 

puncte, participare-10 puncte). 

13. Centrul are caracter deschis în sensul că, după olimpiada judeţeană, în centru 

vor fi admişi primii "n" elevi cu rezultate remarcabile (care nu fac parte din centru) 

şi vor fi eliminaţi din centru ultimii "n" elevi care au rezultatele cele mai slabe. 

14. În timpul vacanţelor şcolare se pot organiza tabere de matematică ale cercului 

de excelenţă. 

 
Inspector şcolar de matematică, 

prof. Daniela Bălănescu 
Coordonator principal CJEM 



                                       
 

ANGAJAMENT 
 
 Subsemnatul/subsemnata.................................................................părinte/

tutore al elevului/elevei......................................................................................... 

de la cercul de excelență în matematică Constanța, în clasa..............., am luat la 

cunoștință condițiile necesare de participare la cerc și mă oblig să le respect 

întocmai. 

Data..............                      Semnătură părinte, 

 
 
 

Date contact (școala de proveniență, telefon, adresă acasă, adresă de mail: 
Elev......................................................................................................................... 
Mama....................................................................................................................... 
Tata.......................................................................................................................... 
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