
              

 

 

ANUNȚ 

Concursul transdisciplinar Cuza SMART se desfășoară luni, 15 aprilie 2019, 

începând cu orele 10.00 și durează 120 minute (2 ore). 

Elevii vor fi prezenți la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” (Aleea Barajul 

Dunării nr.5, sector 3) între orele 9.30-9.45. 

Fiecare elev va avea asupra sa un act de identitate cu poză (carte de identitate, 

pașaport, carnet de elev, etc.). 

Este permisă consultarea membrilor echipei în vederea rezolvării subiectelor, fără 

deranjarea celorlalte echipe din sală. 

Nu se acceptă utilizarea telefonului mobil (nici pe post de calculator), acesta va fi 

depus împreună cu bagajele, într-un loc special amenajat. 

 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL CONCURSULUI TRANSDISCIPLINAR 

CUZA-SMART 

II. Organizarea și desfășurarea concursului: 

Art.7. La concurs participă echipe de 4 elevi din clasele IX-XII.  

Art.8. Structura probelor de concurs: 

 Fiecare echipă primește 4 teste, câte unul pentru cele 4 discipline: matematică, 

fizică, chimie, biologie. 

 Fiecare test conține 18 itemi (tip-grilă, cu 4 variante de răspuns) 

 Fiecare item este punctat cu 0,5 puncte și se acordă 1 punct din oficiu, 

punctajul maxim pe o lucrare, la o disiciplină, fiind de 10 p. 

 Punctajul maxim pe care o echipă poate obține este 40 p. 



Art.9. Evaluarea lucrărilor se face prin aplicarea șablonului grilă, în prezența 

elevilor, după finalizarea lucrărilor. 

IV. Stabilirea și acordarea premiilor 

Art.15. La finalul concursului se centralizează toate rezultatele obținute: pe echipe, 

pe nivel de studiu, pe discipline. 

Art.16. La fiecare clasă (IX, X, XI, XII) se acordă 1 premiul I, 1 premiul II, 1 premiul 

III și 1 mențiune pentru primele 4 echipe din ierarhie (în funcție de punctajul total 

obținut). 

Art.17. În cazul punctajelor egale se folosesc criterii de departajare: 

 Numărul itemilor cu punctaj maxim 

 Existența celei mai bune lucrări la o disciplină într-o echipă. 

În cazul în care nu se pot aplica criteriile de departajare sau rezultatul rămâne un 

punctaj egal, se vor acorda 2 premii de același fel. 

V. Dispoziții finale 

Art.24. Având în vedere caracterul subiectelor nu se admite contestație. 

Art.25. Candidații care comit tentative de fraudă (folosirea unor surse de inspirație, 

utilizarea telefonului mobil, etc) vor fi eliminați din concurs la propunerea 

profesorului supraveghetor. 

 

Director, 

Reka Vadasz 

 


