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Concursul „Probleme provocatoare” 

Regulamentul concursului 

1. Scopul concursului Probleme provocatoare 

Concursul are ca scop cultivarea aptitudinilor elevilor claselor a VIII-a de a explora și rezolva probleme, dobândirea 

deprinderilor de exprimare corectă, în scris, și de utilizare eficientă a calculatorului în procesul de învățare. 

La concurs pot participa elevi din clasele a VIII-a din județul Cluj. 

 

2. Fazele și etapele concursului Probleme provocatoare  

2.1 Concursul are două faze: faza online – se desfășoară în perioada 15 decembrie 2017 – 10 mai 2018 și faza față-în-

față – se desfășoară în perioada 11-17 mai 2018. Ziua în care se va desfășura faza față-în-față va fi anunțată în 10 

mai 2018, pe site-ul http://www.e-racovita.ro/. 

2.2 Faza online se desfășoară în cinci etape, după cum urmează: 

Etapa Lansare Data limită de primire a 
soluțiilor 

Încheiere 

Etapa 1 15 decembrie 2017 8 ianuarie 2018 14 ianuarie 2018 

Etapa 2 15 ianuarie 2018 8 februarie 2018 14 februarie 2018 

Etapa 3 15 februarie 2018 8 martie 2018 14 martie 2018 

Etapa 4 15 martie 2018 8 aprilie 2018 14 aprilie 2018 

Etapa 5 15 aprilie 2018 8 mai 2018 10 mai 2018 

 

2.3 Fiecare etapă de concurs va conține o problemă cu răspuns deschis. Problemele vor fi publicate în ziua lansării 

fiecărei etape pe site-ul http://www.e-racovita.ro/ și vor fi disponibile până la încheierea etapei respective. Pentru a 

descărca problema etapei, fiecare elev va accesa link-ul „Descarcă problema etapei” și va completa câmpurile user și 

parola. Userul este concurs și parola este elev. 

2.4 Rezolvarea problemei se trimite online, accesând link-ul „Trimite soluția” de pe site-ul  http://www.e-racovita.ro/, 

într-un singur fișier format .pdf sau .doc sau .docx sau .jpeg sau .png sau .zip cu dimensiune maximă de 5 MB. După 

accesarea link-ului „Trimite soluția” fiecare elev va completa câmpurile user și parola; userul este concurs și parola 

este elev. 

2.5  Documentul care conține rezolvarea  problemei trebuie să conțină și informații despre rezolvitor: nume și prenume, 

școala, localitatea, clasa, adresa de email, număr de telefon, profesor de matematică. 

2.6 Faza față-în-față conține două probleme cu răspuns deschis pe care elevii le vor rezolva, în condiții de concurs, timp 

de 1,5 ore. La faza față-în-față pot participa doar elevii care au obținut punctaje nenule la cel puțin 2 etape ale fazei 

online a concursului. 

2.7 Premierea elevilor câștigători va avea loc în 18 mai 2018 la Colegiul Național „Emil Racoviță”, cu ocazia Forumului 

proiectelor de cercetare matematică.  

 

3. Punctaje 

3.1. La faza online, fiecare problemă cu răspuns deschis este punctată între 10 și 0 puncte. La etapa a treia, punctajul 

obținut de fiecare elev se dublează, iar la a cincea etapă se triplează. 

3.2. La faza față-în-față, fiecare problemă este punctată între 10 și 0 puncte. 

3.3. Punctajul concursului se calculează ca sumă a punctajelor obținute la cele două faze ale concursului. 
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3.4. Punctajele fiecărei etape a concursului se publică pe site-ul http://www.e-racovita.ro la data de încheiere a fiecărei 

etape.  Pentru a le accesa, dați click pe link-ul „Rezultatele etapei” și completați câmpurile user și parola; userul este 

concurs și parola este elev. 

3.5. Punctajul fazei față-în-față și punctajul concursului se publică pe site-ul http://www.e-racovita.ro în 17 mai 2018. 

 

4. Contestații 

4.1. La faza online a concursului, contestarea notelor se face site-ul http://www.e-racovita.ro , accesând butonul 

„Contest punctajul”. Se poate contesta o notă în următoarele condiții: 

• utilizatorul a trimis soluția, 

• i-a fost acordat punctajul, 

• a fost publicată soluția oficială pentru problema respectivă, 

• nu a mai fost contestat punctajul la problema respectivă de către acel utilizator.  

4.2. La faza online a concursului, contestațiile pot fi făcute pe o perioadă de 5 zile de la momentul în care sunt îndeplinite 

toate condițiile de mai sus (articolul 4.1.). Punctajul primit în urma recorectării va fi punctajul final la etapa 

respectivă. 

4.3. Punctajul de la faza față-în-față nu poate fi contestat. 

 

5. Premii 

5.1. Se vor acorda premii în bani și obiecte. Numărul premiilor se stabilește de către echipa de organizare a concursului, 

în funcție de numărul de participanți și de diferențele între punctaje. 

5.2. Valoarea premiilor și obiectele oferite drept premiu vor fi stabilite de către organizatori în funcție de sponsorizări. 

 

6. Politica de confidențialitate 

Datele și informațiile furnizate de către elevii participanți la concurs nu vor fi folosite decât în scopul stabilirii 

punctajelor de etapă și de concurs. Datele nu vor fi folosite de către terți pentru mesaje publicitare. Colegiul național 

„Emil Racoviță” va administra aceste date numai pentru a informa utilizatorii cu privire la produsele și serviciile sale 

precum și ale partenerilor săi, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 actualizată în 2017 pentru protecția 

datelor persoanelor și ale Legii 506/2004 actualizată în 2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 

 

7. Contact 

http://www.e-racovita.ro/ 

email: matecner@gmail.com  
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