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Alături de elevii şi profesorii din întreaga ţară, am trăit la
intensitate maximă emoţia fiecărei zile, a fiecărei clipe…
Ca nişte adevăraţi jurnalişti, fotografi, am răspuns provocării
cu entuziasm şi am urmărit pas cu pas, gând cu gând momentele celei
mai înalte competiţii, Olimpiada Naţională de Matematică. Am
adunat impresii, mărturisiri, gânduri şi, mai presus de toate, am legat
prietenii, sperând ca acest eveniment să devină unul de neuitat.
Colectivul de redacţie:
Coordonator: Prof. Inspector Școlar, Mihaela Cojocnean
Profesori:
 Prof. informatică, Andreea-Ioana Drăguş,
Liceul Vocaţional Pedagogic ,,Mihai Eminescu”, Tg. Mureş
 Prof. limba şi literatura română, Adriana Vaivodă,
Şcoala Gimnazială Nr. 7, Tg. Mureş
 Prof. matematică, Carmen Radu,
Liceul Vocaţional Pedagogic ,,Mihai Eminescu”, Tg. Mureş
 Prof. matematică, Larisa Derţa,
Şcoala Gimnazială ,,Friedrich Schiller”, Tg. Mureş
 Prof. limba şi literatura română, Raluca Matei-Pop,
Liceul Vocaţional Pedagogic ,,Mihai Eminescu”, Tg. Mureş
 Prof. limba şi literatura română, Doina Pocan,
Colegiul Economic ,,Transilvania”, Tg. Mureş
Elevi:
 Bucur Patricia (Clasa a XI-a, Colegiul Economic ,,Transilvania”,
Tg. Mureş)
 Cosma Roxana (Clasa a XI-a, Colegiul Naţional ,,Al. Papiu
Ilarian”, Tg. Mureş)
 Andreea Botezan (Clasa a XI-a, Colegiul Economic ,,Transilvania”
Tg. Mureş)
 Lucaciu Denisa (Clasa a XI-a, Liceul Vocaţional Pedagogic ,,Mihai Eminescu”, Tg. Mureş)
 Porav Diana (Clasa a XI-a, Liceul Vocaţional Pedagogic ,,Mihai
Eminescu”, Tg. Mureş)
Fotografi:
 Potorac Dan, Clasa a XI-a, Colegiul Economic ,,Transilvania”,
Tg. Mureş
 Mihaly Andrei
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Pe acropola oraşului Tîrgu Mureş, privirea îţi este furată de o
clădire grandioasă, zveltă, cu un aspect impunător.
Prima instituţie de învăţământ liceal de pe valea superioară a
Mureşului îşi deschidea cursurile la 3 octombrie 1919, Liceul ,,Al. Papiu
Ilarian” funcţionând ca liceu de băieţi, iar ulterior, devenind un liceu mixt
cu predare atât în limba română, cât şi în limba maghiară.
Liceul ,,Al. Papiu Ilarian” a trecut prin diverse schimbări, înfiinţarea de clase gimnaziale, înfiinţarea învăţământului seral şi fără frecvenţă,
schimbarea profilului liceului aducând transformări benefice şi contribuind
la configurarea unui traseu educaţional de excepţie.
Rămâne meritul corpului profesoral şi al elevilor că, într-o
perioadă de mari frământări politice şi ideologice, au reuşit să menţină la
nivel înalt standardul pregătirii instructiv-educative.
Prin ordinul Ministerul Educaţiei Naţionale Nr. 3647 din 15. 04.
1999 primeşte calificativul necesar pentru a primi denumirea de Colegiu
Naţional – lucru ce constituie o recunoaştere a prestigiului şcolii. În prezent
ne dezvăluie un liceu teoretic multicultural, cu profil real şi uman din Tîrgu
Mureş, în care educaţia se desfăşoară atât în limba română, cât şi în limba
germană.
Acest statut de Colegiu este onorant, obligând, totodată, la
armonizarea tuturor oportunităţilor instructiv-educative şi socio-umane
pentru pregătirea elevilor în vederea integrării lor în societatea dinamică a
mileniului trei ca buni profesionişti şi ca oameni de înaltă ţinută morală şi
civică.

Pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureş,
se află oraşul Tîrgu Mureş, oraş înfloritor, în care vechea
urbe reuşeşte să-şi păstreze aerul medieval.
Localitatea a fost menţionată pentru prima oară în 1332,
evoluând dintr-un târg oarecare într-un oraş garnizoană
administrat de secui, al cărui rol era de a apăra graniţele
Transilvaniei pentru regele Ungariei. Datorită dezvoltării
breslelor meşteşugăreşti, oraşul Tîrgu Mureş cunoaşte o
perioadă de înflorire între secolele XIV-XVI. Constituirea
fortificaţiilor şi a bastioanelor este legată de numele acestor
bresle. În secolul al XVIII-lea a devenit un important centru
de învăţământ, fiind şi azi un oraş universitar de prestigiu.
Majoritatea vizitatorilor îşi încep turul în Piaţa Centrală
sau Piaţa Trandafirilor, unde se regăsesc principalele
simboluri arhitecturale ale oraşului. La capătul estic al pieţei
se înalţă semeaţă Catedrala Ortodoxă. Este cea mai mare din
Transilvania şi a fost construită în anii 1920, la scurt timp
după ce Transilvania i-a revenit României. În partea opusă a
pieţei se află Palatul Culturii, o capodoperă a stilului
arhitectural art-nouveau de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
care combină liniile geometrice cu cele fluide. Sala Oglinzilor,
de la etajul întâi, numită astfel datorită exuberantelor
oglinzi cu rame florale care o îmbracă, este o minune pentru
privitor. Lumina naturală pătrunde prin 12 vitralii,
înfăţişând scene dintr-o legendă maghiară. La nord de Piaţa
Trandafirilor, se află fortăreaţa medievală. A fost începută în
1492 pentru contele Ştefan Bathory. Lărgită şi reconstruită în
stil renascentist târziu, ea are un contur pentagonal şi şapte
bastioane. Zidurile înalte de cărămidă apără o biserică
protestantă din secolul al XV-lea cu o arhitectură gotică şi
brutăria medievală. Fortăreaţa, care a fost restaurată de
curând, găzduieşte numeroase evenimente culturale.
Tîrgu Mureş este astăzi o scenă culturală extrem de
activă. Se mândreşte cu trei teatre excelente şi cu o
filarmonică de stat, simboluri ale unui oraş fremătând de
viaţă.

Onoraţi profesori, stimaţi elevi
Bine aţi venit la a LXVII-a ediţie a Olimpiadei Naţíonale de
Matematică”.
Flacăra unui alt început se aprinde, iar focul ei l-au alimentat
prin ani generaţii de elevi care au promovat cunoaşterea, egalitatea şi
puterea voinţei, acele valori absolute care au generat îndemnul
iluminist:
„SAPERE AUDE – ÎNDRĂZNEŞTE SĂ GÂNDEŞTI”
Ecoul ediţiilor trecute ne reactivează ambiţia, determinarea,
concentrarea şi ne face să ne amintim de timpul dulce al premierilor.
COPILULE: modelează acest timp, transformă-l prin ceea ce
acumulezi şi prin ceea ce construieşti. Menţine acel spirit care
reactivează an de an un grup select şi erudit: MATEMATICIENII
Astăzi, la a LXVII-a ediţie, vă doresc vouă, spirite cutezătoare,
MULT SUCCES!
Director, Prof. Cristina-Ligia Someşan
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Şcoala a fost înfiinţată în anul 1956, funcţionând ca liceu
în cadrul Şcolii Generale Nr. 2 de astăzi, până în anul 1964. La
înfiinţare, şcoala a pornit cu o singură clasă de liceu teoretic, cu
limba de predare maghiară. Începând din anul 1961 pornesc clase
paralele teoretice, de matematică-fizică şi limbi străine.
În anul 1975, s-a înfiinţat prima clasă în limba de predare
română, pentru elevii români din Sovata şi din valea Gurghiului. În
această perioadă liceul era renumit pentru rezultatele bune, fapt
demonstrat atât prin numărul mare de elevi admişi la facultate, cât
şi prin personalităţile pe care le-a dat ţării. În anul 1977, liceul
teoretic s-a transformat în liceu industrial de exploatări forestiere,
fiindu-i anexat un atelier bine dotat cu maşini pentru fabricarea
produselor din lemn semifinite şi finite. În 1979 a fost introdus
învăţământul obligatoriu de 10 clase, crescând astfel numărul
elevilor, instituţia reunind clase de liceu, seral, şcoală profesională
şi, mai târziu, clase de ucenici. Pentru atâtea clase şcoala a devenit
neîncăpătoare, baza materială fiind dezvoltată prea puţin.
După schimbarea din 1989, şcoala a fost transformată în
Grup Şcolar, cu clase de liceu teoretic, mai târziu şi tehnologic, clase
profesionale şi de ucenici. Anual, exista şi o clasă de seral şi o clasă
cu frecvenţă redusă. Din anul 1998, şcoala are şi clase postliceale.
De-a lungul timpului, această instituţie de învăţământ a
avut diverse denumiri: Şcoala Medie, Şcoala Medie ,,Ady Endre”,
Liceul Teoretic, Liceul Industrial, Grup Şcolar Forestier. În anul
2006 şcoala a primit numele de Grup Şcolar „Domokos Kázmér”.
În prezent, funcţionează cu numele de Liceul Tehnologic
„Domokos Kázmér”cu un număr de 1100 elevi pe nivele de
învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, seral şi
postliceal.

Oraş aflat pe cursul superior al râului Târnava Mică,
în Depresiunea Praid-Sovata, la poalele Munţilor Gurghiu, la
60 km est de municipiul Tîrgu Mureş, Sovata este cea mai
mare aşezare balneară a Ţinutului Sării.
Deşi se spune că, în această zonă, sarea se exploata
încă din vremea romanilor, prima menţionare a localităţii
Sovata s-a făcut abia în 1578, în actul privilegial al principelui
Cristofor Báthory, acordat paznicilor exploatărilor de sare de
la Sovata. În 1876, s-a primit autorizaţia ca apa lacurilor să fie
utilizată pentru băi, iar în 1884 Sovata a fost atestată oficial ca
staţiune balneară.
Menţionată ca loc tămăduitor şi numită de
turişti ,,perla sărată”, staţiunea Sovata cuprinde cinci lacuri:
Lacul Ursu, Lacul Aluniş, Lacul Negru, Lacul Verde şi Lacul
Roşu, cu efecte terapeutice cunoscute, ideale în tratamentul
bolilor reumatice.
Fiind considerat cel mai mare lac heliotermic din
lume, cu o adâncime de 17,5 m, Lacul Ursu (numit aşa pentru
că arată ca o blană de urs) s-a format în 1875, în urma unor
alunecări de teren. Este considerat azi rezervaţie naturală, ca
lac sărat cu fenomen de heliotermie: are o concentraţie salină
atât de ridicată, încât apele sale reţin căldura soarelui. Astfel,
este mai cald la adâncime decât la suprafaţă.
În ansamblu, Sovata reprezintă o minunată
destinaţie de vacanţă. Locurile de vis ce păstrează câte ceva din
specificul tradiţional şi ospitalitatea localnicilor bucură inimile
vizitatorilor de pretutindeni.

În acest an, instituţia a fost solicitată să organizeze
Olimpiada Naţională de Matematică pentru clasele V-VI.
Competiţia s-a desfăşurat între 19-22 aprilie 2016, în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş şi
Primăria Oraşului Sovata.
A fost o manifestare de amploare, deoarece a întrunit 157
de elevi din 42 de judeţe ale ţării şi cadre didactice.
Olimpiada Naţională de Matematică contribuie la
ridicarea prestigiului şcolii, oraşului şi al judeţului, aducând valoare mediului educaţional..
Director Prof. Vass Ferenc
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Matematiceni mureșeni… de ieri și de azi
Matematica este o încercare a labirintului, în care mulți se aventurează. De-a lungul timpului, au ieșit
învingători din această probă a minții sclipitoare elevi, profesori, cercetători: Bolyai Farkas și János; Conf. univ. dr.
Adrian Petrescu; Profesor Universitar Emerit dr. Dorel Duca; Olimpic Internațional, cercetător Emanuel Stoica; Olimpic
Național și Internațional Vlad Mihaly .

Matematiceni în rime
Matematica-i ştiința,
Ce ne-nvață, de mulți ani,
Cum se definteşte funcția,
f(x), număr real.
Matematica-i o artă,
Pe care greu o-nțelegi.
Dar de reuşeşti,
Îndată,
Ai să vezi cât o-ndrăgeşti.
Cu formule-i scrisă banca,
La teste ne e mai greu...
Nu suntem ca domnul Stoica,
Olimpici la mate' mereu!
Cartea-i plină de probleme,
Timpul trece rezolvând;
Unele sunt chiar haioase,
Şi te mai "trezeşti" râzând.
Dacă teoreme știi,
Problema simplă devine.
Ei, domnule Mihaly,
Sunteți de acord cu mine?
Cu numere te poți juca,
Şi din cerc să faci un soare.
O spune şi domnul Duca,
Doar e invitat de-onoare!
Au fost matematicieni de seamă
Cu renume în județ:
Tată, fiu... de pus în ramă!
Bolyai-i nume măreț.
La română îl studiem
Pe marele Eminescu,
Dar la mate', noi aflăm
Cine-i Adrian Petrescu.
Şi acum în încheiere,
Vreau să vă mărturisesc:
Să faci mate' e-o plăcere!
O ştiință mai frumoasă,
Vă spun sincer, nu găsesc!

Farkas Bolyai

s-a născut la Buia în 9
februarie 1775, atunci în comitatul Târnava Mare, într-o
familie de nobili sărăciți. Și-a făcut studiile la Aiud și
Cluj-Napoca, apoi în Germania, la Universitățile Jena și
Göttingen. Reîntors în România, predă matematică la
Colegiul Evanghelic Reformat din Tîrgu Mureș, care în
prezent îi poartă numele. Aici și-a petrecut peste cinci
decenii din viață. Atras de problemele fundamentale
ale geometriei, a încercat să fixeze bazele riguroase
ale geometriei euclidiene. Astfel, a studiat axioma
paralelelor și a remarcat faptul că aceasta este independentă de celelalte
axiome ale geometriei. În domeniul analizei matematice, a studiat
convergența seriilor și a descoperit, concomitent cu Joseph Ludwig
Raabe, criteriul care poartă numele matematicianului elvețian.
Cercetările sale filozofice privind bazele matematicii au pregătit terenul
pentru crearea geometriei non-euclidiene și a geometriei hiperbolice. Cu
toate acestea, la început,
l-a descurajat pe fiul său, János Bolyai, să
studieze aceste domenii, ca apoi, în 1830, să-l îndemne să-și publice
lucrările referitoare la această nouă abordare a geometriei. Farkas Bolyai
a pus bazele teoriei ariilor, a formulat conceptul de ,,nimic matematic”,
căruia astăzi îi corespunde ,,mulțimea vidă”.

János

Bolyai, născut la 15

decembrie 1802, la Cluj, a manifestat,
încă din copilărie, interes și posibilități
deosebite pentru gândirea matematică,
în care a fost inițiat de către tatăl său.
El a dezvoltat fundamentele geometriei
neeuclidiene, încercând să demonstreze postulatul paralelelor, al lui Euclid.
În
1826,
János
Bolyai
a
creat geometria neeuclidiană,
simultan, dar independent de Lobacevski și Carl Friedrich Gauss. Astfel,
János Bolyai a demonstrat că axioma paralelelor este independentă de
celelalte axiome ale geometriei și a dedus că geometria lui Euclid nu este
unica posibilă (el afirmă că printr-un punct exterior unei drepte date se
poate duce o infinitate de paralele la dreapta dată) și că se poate dezvolta
o nouă geometrie, mai generală, pe care a denumit-o știința absolută a
spațiului. Rezultatul cercetărilor sale le-a publicat, ca o anexă, intitulată
Appendix, la tratatul tatălui său, Farkas Bolyai, Tentamen juventutem
studiosam... din 1832. Această operă, ca și concepția sa, reprezintă un
moment crucial în dezvoltarea geometriei moderne.
Deși nu au fost înțelese de contemporani, contribuțiile lui János
Bolyai au pus geometria pe baze noi, deschizându-i largi perspective.
Abia după decesul acestuia, Appendix-ul a fost tradus în franceză și italiană, specialiștii recunoscându-i astfel cercetările. Cei doi matematicieni
maghiari, Bolyai Farkas și Bolyai János, sunt apreciați în România,
pentru opera lor științifică. Numele lor este înscris pe frontispiciul unor
instituții academice: Liceul Teoretic „Bolyai Farkas“ și Biblioteca „Teleki
-Bolyai“ din Tîrgu Mureș.

Alexandra Socaciu, clasa a X-a,
Liceul Vocațional Pedagogic
”Mihai Eminescu”,
Tg. Mureș
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Matematiceni mureșeni… de ieri și de azi
Domnul

Adrian Petrescu,

1968, este membru al Societății de Științe Matematice din România, iar între anii 1975-1983 și
din 2000 președinte al filialei Mureș a Societății
de Științe Matematice din România. Din 1991,
este membru al Asociației Oamenilor de Știință
din România. A participat la programe Europene: TEMPUS, SOCRATES, LEONARDO. A făcut
parte din 4 comisii de doctorat și a redactat 6
referate de apreciere pentru teze de doctorat.

conferențiar universitar doctor
la Universitatea
„Petru Maior’’,
Facultatea
de
Științe și Litere,
s-a născut la 29
august 1945, în
Arad.

Domnul Conf. univ. dr. Adrian Petrescu
prin calitățile profesionale, științifice și prin implicarea civică dovedită a îndeplinit importante
funcții academice și administrative legate de domeniul învățământului: între anii 1991 – 1996
Decan al Facultății de Inginerie, Universitatea
„Petru Maior” Tg. Mureș,1996 – 2003 Prorector,
Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș; 2003 –
2011 Prodecan didactic la Facultatea de Științe și
Litere, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș.

Domnia sa a obținut, în anul
1968, diploma
de stat, fiind licențiat în matematică-mecanică, specialitatea analiză matematică, la Universitatea din Timișoara, Facultatea
de Matematică Mecanică. În anul 1979, a primit
titlul științific de Doctor în Matematică, la Facultatea de Matematică, Universitatea „BabeșBolyai” Cluj-Napoca, cu lucrarea ,,Contribuții la
teoria omotopiei în algebre universale’’.

Asumarea unei astfel de responsabilități,
cât și onorarea ei la cote apreciate în mod deosebit de pozitiv de marea masă a celor a căror viață
este legată de viața școlii, constituie o dovadă
indubitabilă a devotamentului exemplar față de
destinele învățământului românesc.

Pentru perfecționarea profesională a parcurs mai multe stagii de specializare, precum și
un curs de perfecționare, intitulat Programarea
în limbajul C la centrul de perfecționare a cadrelor în informatică, calcul electronic și consultanță, București, 1989.

Prin bogata și îndelungata activitate didactică, prin complexitatea operei științifice, prin
implicarea responsabilă în viața civică domnul
Conf. univ. dr. Adrian Petrescu reprezintă un
model de care tinerii din lumea contemporană au
nevoie și pe care orice universitate din țară și
străinătate și l-ar dori să-l aibă în corpul său academic.

De la finalizarea studiilor universitare, în
1968, Domnia sa a fost cadru didactic: asistent,
șef lucrări, conferențiar, la Departamentul de
Matematică-Informatică din cadrul Facultății de
Științe și Litere, Universitatea „Petru Maior” Tg.
Mureș. Între anii 1984 și 1990 a lucrat la centrul
de calcul din Tg. Mureș. La Universitatea Petru
Maior a predat cursuri de: algebră, analiză, analiză funcțională, analiză reală, analiză complexă,
logică și teoria mulțimilor, cercetări operaționale, arhitectura sistemelor de calcul, limbaje formale și automate, securitatea informației, criptografie, programare, tehnici avansate de programare, programare în limbaj de asamblare, programare orientată obiect.

Toți cei care au avut privilegiul să colaboreze cu domnul conferențiar Adrian Petrescu au
constatat la Domnia sa o stare de calm, de siguranță, pe care o emană și o transferă și în jurul
său precum și un umor rafinat.
Multitudinea și complexitatea activităților desfășurate de domnul conferențiar Adrian
Petrescu, enumerate în cele expuse anterior, este
impresionantă dar ea se explică și prin unul din
principiile sale de viață de a nu face rabat în primul rând de la calitate, de a munci în folosul științei și implicit în folosul beneficiarilor, studenții. Cred, fără să greșesc, că prin viața și activitatea sa, Domnul conferențiar Adrian Petrescu ne
oferă un exemplu viu al unui intelectual, un bun
coleg pe care te puteai baza întotdeauna.

În cadrul activității de cercetare, are ca
domenii de interes: structuri algebrice necomutative , criptografia și teoria codurilor. Valorificarea activității științifice și didactice are ca rezultat: peste 50 de lucrări științifice publicate sau
prezentate la conferințe științifice în România și
în străinătate și recenzate în Matematical
Rewiews; 10 sofware de mare complexitate aplicate în intreprinderi și instituții din România; 3
îndrumare de laborator. A coordonat mai multe
contracte de cercetare fundamentală și aplicată
încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării,
CNCSU și CNFIS. A obținut mențiune la Balcaniada tinerilor cercetători la Atena, 1973, iar în
anul 1980 a primit Premiul ,,Gheorghe Lazăr
pentru matematică al Academiei Române. Din

Lector. univ. dr. Mona Cristescu,
Universitatea ,,Petru Maior Tg. Mureş
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Dorel I. Duca
Sunt oameni care, răspunzând unor vibrante chemări interioare, își
împletesc destinul cu pasiunea pentru un anumit domeniu. Există oameni care
ne inspiră, astfel încât întâlnirea cu ei este definitorie.
Consecvent cu sine însuși, cu nobila și împătimita îndeletnicire de matematician,
Dorel Duca, născut în Grindeni, comuna Chețani, județul Mureș, este profesor
universitar emerit al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, fiind unul
dintre aceia care a înțeles că natura este scrisă în limbaj matematic și și-a
asumat cu succes rolul de călăuzitor, pentru cei pregătiți să privească lumea din
vârful unui triunghi.
Preocupările sale se înscriu cu precădere în domeniul optimizării și analizei
matematice. Astfel, a introdus mai multe condiții de regularitate a restricțiilor
unei probleme de optimizare în spațiul complex și anume condițiile de
regularitate: Arrow-Hurwicz-Uzawa, Slater, Karlin, slabă, revers concavă.
Utilizând aceste condiții, a demonstrat teoreme de tip Kuhn-Tucker și
caracterizări ale soluțiilor optime ale unei probleme de optimizare în spațiul complex. În 1978 a formulat problema de p
rogramare vectorială în spațiul complex. Mai multe lucrări ulterioare dau condiții necesare și suficiente sau caracterizări ale
soluțiilor eficiente (în sens Pareto) ale unei probleme de programare vectorială în spațiul complex. O altă problemă abordată o
constituie studiul compatibilității sistemelor de ecuații și inecuații omogene în spațiul complex. În domeniul analizei
matematice a studiat comportarea asimptotică a punctulelor intermediare în teoremele de medie (Lagrange, Cauchy, Taylor). A
publicat peste 110 lucrări științifice în țară și în străinătate și zeci de cărți de matematică și istorie a matematicii.
Setea de cunoaștere, profesionalismul și ambiția de a contribui la domesticirea infinitului, prin calcule și teoreme, l-au
transformat într-un dascăl model pentru generațiile de elevi și studenți, pe care le-a inițiat cu atâta pasiune în știința
concluziilor necesare.
Modestia, calmul, bunătatea, generozitatea completează corola calităților sale sufletești, iar gândirea exactă,
disponibilitatea de a ghida discipolii, dar și de a se lăsa antrenat în discuții profesionale cu specialiștii, îl definesc ca fiind o
personalitate complexă.
Se știe că un profesor bun e cel care face ca lucrurile grele să ți se pară ușoare. Domnul profesor, Dorel Duca, prin
vocația de dascăl și tenacitatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului, a demonstrat că infinitul poate fi îmblânzit atunci
când stăpânești foarte bine regulile jocului matematic.
Dacă matematica este, așa după cum spunea Galileo Galilei, limba cu care Dumnezeu a scris universul, dascălul Dorel
Duca, este unul dintre aceia pentru care lumea este, cu siguranță, o ecuație cu mai puține necunoscute.
mare a faptului că am reuşit să ,,îmblânzesc” infinitul am avut
atunci când, la sfârşitul cursului de Analiză matematică,
spunându-le studenţilor că acesta a fost cursul pe care am ţinut
să-l fac, am fost aplaudat (în şcoala românească nu se
obişnuieşte să se aplaude la sfârşitul unui curs). Confirmarea
faptului că ,,stăpânesc” infinitul am simţit-o atunci când mi-a
apărut prima lucrare ştiinţifică, apoi atunci când mi-am
susţinut teza de doctorat, şi apoi când am fost numit conducător
de doctorat, tocmai într-o specializare în care infinitul este una
din noţiunile fundamentale.

Dumneavoastră aţi ales matematica? Sau aţi fost ales? Ce

rol joacă matematica în viaţa dumneavoastră? Pasiune? Stil
de viaţă?
Eu am ales matematica, dar această alegere a fost făcută în
urma unei chemări interioare. Îmi amintesc că, începând de
prin clasa a III-a, oriunde mergeam în satul în care m-am
născut (Grindeni, judeţul Mureş) eram asaltat cu întrebări
de „matematică” şi lăudat pentru că răspundeam la ele.
Începând de prin clasa a V-a, rudele şi prietenii apropiaţi
familiei mă numeau „matematician”. În liceu (Liceul din
Luduş, judeţul Mureş) am fost considerat bun la matematică,
fizică şi chimie. La terminarea liceului, am fost nevoit să
aleg; deşi pe albumul cu poze de terminare al liceului sub
numele meu scrie „chimistul clasei”, am decis să-mi continui
studiile la Facultatea de matematică-mecanică (actuala
Facultate de Matematică şi Informatică) a Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Din acel moment,
matematica a fost principala mea preocupare; am făcut şi
fac matematică din pasiune şi nu mă simt niciodată obosit
când fac matematică. Pentru mine, matematica nu este un
stil de viaţă; îmi place să citesc – în special cărţi de istorie
(istorie a popoarelor, istorie a ştiinţei, istorie a matematicii)
-, să ascult muzică, să fac mişcare ... şi, de când au venit pe
lume, să mă ocup de nepoţi.

 Trăim într-o lume guvernată de numere… Încotro se în-

dreaptă studiul matematicii în şcoală? Ne apropiem de
realitate sau ne îndepărtăm de ea?
Trăim într-o lume guvernată de numere şi politică. Spre ce se
îndreaptă matematica din şcoală? Depinde foarte mult de
factorii de decizie. Sper ca matematica în şcoală să fie o matematică nu numai apropiată de realitate, ci să fie luată din
realitate, având totuşi şi elemente de matematică abstractă.

 Care consideraţi că este cheia succesului la Olimpiada

Naţională de Matematică: talentul, munca, perseverenţa?
Cel puţin cele trei pe care le-aţi enumerat. Dar, după mai bine
de 60 de ani petrecuţi în şcoală (elev, student, profesor), aş dori
să nu uităm familia, profesorii şi societatea. Şcoala este făcută
de profesori, pentru elevi şi susţinută de familie şi societate.

 ,,Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infi-

nitul” spunea poetul filosof Lucian Blaga. Care au fost
cele mai frumoase momente din cariera dumneavoastră,
în care puteţi spune că aţi reuşit, prin şi în matematică,
să ,,îmblânziţi” infinitul?
Infinitul – una dintre noţiunile fundamentale ale
matematicii –percepută într-un fel
de matematician
(logician sau analist), altfel de filosof, altfel de teolog, altfel
de poet şi foarte interesant de omul de pe stradă – nu este o
noţiune uşor de ,,îmblânzit”. Cred, că pentru un matematician, începutul ,,îmblânzirii” are loc în momentul în care,
pe de o parte, a înţeles că există mulţimi pentru care o
parte proprie a ei poate avea ,,acelaşi număr de elemente”
cu întreaga mulţime şi, pe de altă parte, atunci când a
înţeles că infinit plus infinit face infinit şi infinit minus
infinit ,,nu are sens”. Ca profesor de matematică, infinitul
trebuie, pe de o parte, să fie ,,îmblânzit” - pentru a-l face
înţeles de către discipoli - şi, pe de altă parte, să
fie ,,stăpânit” – pentru a dialoga cu specialiştii. O confir-

 Olimpiadele marchează, în esenţă, o experienţă intelectuală şi

umană deosebită. Ce rol consideraţi că joacă, pentru un tânăr, participarea la Olimpiada Naţională de Matematică?
Într-adevăr, participarea la Olimpiada Naţională de Matematică
este o experienţă intelectuală şi umană deosebită. Elevii care
participă la o Olimpiadă Naţională sunt aceia care s-au aftat în
fruntea unor concursuri premergătoare Olimpiadei. Aşadar, ei
sunt cei foarte buni dintre cei foarte buni la matematică.
Participarea unui elev la o Olimpiadă Naţională este o c
onfirmare a valorii lui, o răsplată a muncii şi a talentului lui. În
ultimul timp, marile universităţi ale lumii îşi aleg studenţii dintre
participanţii la Olimpiadele Naţionale şi nu numai, dintre
participanţii la Olimpiadele Internaţionale. Prin urmare,
participarea unui elev la o Olimpiadă Naţională îi poate schimba
drumul în viaţă, pentru că i se poate oferi o bursă de studiu la o
mare Universitate, iar apoi i se poate oferi un loc de muncă la
care nici nu a visat.
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Matematiceni mureșeni… de ieri și de azi
Născut în Tîrgu Mureș, absolvent al Colegiului Național „Alexandru Papiu-Ilarian” și
absolvent al MIT (Massachusetts Institute of Technology) unde a urmat cursurile de licență și
doctorat în matematică, Emanuel Stoica a fost cercetător la Universitatea din Geneva
(matematică) și apoi HEC Paris (finanțe). A obținut de patru ori premiul I la Olimpiada
Națională de Matematică și o dată premiul II. A participat de două ori la Olimpiada
Internațională de Matematică (Taiwan 1998 – mențiune, Coreea de Sud 2000 – argint), fiind
și câștigător al locului I cu echipa universității MIT la concursul nord-american Putnam.
Țin să le mulțumesc profesorilor mei de matematică,
Vasile Gînța (gimnaziu) și Angelica Mășcășan (liceu),
pentru contribuția lor la parcursul meu profesional, precum și tuturor celorlalți profesori,
care m-au susținut de-a lungul timpului.
economic viitor al țării. Desigur, este nevoie să investim mai mult în educație și, în particular, în educația
matematică de calitate. Dar , e important, în egală
măsură, să menținem această cultură a olimpiadelor,
care nu e la fel de puternică în toate țările și care are
un efect stimulant, în special pentru elevii cei mai buni.

 Dumneavoastră aţi ales matematica? Sau aţi fost ales? Ce rol

joacă matematica în viaţa dumneavoastră? Pasiune? Stil de
viaţă?
Încă din primii ani de gimnaziu, am început să descopăr
matematica. A devenit foarte repede o pasiune, o bucurie să
rezolv probleme, să găsesc demonstrații frumoase. Tot
atunci au început și olimpiadele. Poate nu se întâmpla totul
la fel dacă nu existau aceste frumoase competiții. Foarte
mulți matematicieni de profesie s-au format participând
întâi la olimpiade și îi adaug aici pe cei care s-au îndreptat,
după studiile de doctorat, cum este și cazul meu, spre alte
domenii teoretice din economie, informatică, fizică, etc.

 Care consideraţi că este cheia succesului la Olimpiada

Naţională de Matematică: talentul, munca, perseverenţa?
Nu oricine poate face matematică bine, deci e nevoie
de puțin talent. Dar dintre cei care pot să o facă, doar
cei care muncesc foarte mult pot să o facă bine.

 ,,Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul”

 Olimpiadele marchează, în esenţă, o experienţă intelec-

spunea poetul filozof Lucian Blaga. Care au fost cele mai
frumoase momente din cariera dumneavoastră, în care puteţi
spune că aţi reuşit, prin şi în matematică, să ,,îmblânziţi”
infinitul?
Desigur, matematica nu e doar despre infinit. Dar e frumoasă această metaforă. Nu știu dacă am reușit să-l îmblânzesc,
timpul va spune.

tuală şi umană deosebită. Ce rol consideraţi că joacă,
pentru un tânăr, participarea la Olimpiada Naţională de
Matematică?
Pot să vă spun care a fost experiența mea. Când
participam în gimnaziu și în liceu, era cel mai
important eveniment al anului. În liceu, exista încă o
etapă mai departe - olimpiada internațională. Cu
olimpiadele, am avut ocazia să călătoresc în toată țara,
să cunosc oameni din toate locurile, să ies prima oară
în străinătate. Pentru noi toți atunci, olimpiada era un
fel de aventură de vis. Mai mult, pe aceiași oameni pe
care i-am cunoscut atunci, i-am reîntâlnit apoi în
multiple contexte – colegi de facultate în România și în
Statele Unite, prieteni răspândiți în toate orașele mari
ale lumii occidentale sau ale României. Olimpiadele au
fost o experiență decisivă pentru mine.

 Trăim într-o lume guvernată de numere… Încotro se

îndreaptă studiul matematicii în şcoală? Ne apropiem de
realitate sau ne îndepărtăm de ea?
Rolul matematicii în școală este să ofere principiile de bază
ale raționamentelor matematice pentru toți. E foarte
important să avem educație matematică de masă de nivel
foarte bun. În acest sens, nu sunt suficiente doar performanțele olimpicilor, e nevoie de un nivel general foarte bun,
pentru că nivelul general determină mult mai bine succesul

Elev strălucit, olimpic naţional şi internaţional, Vlad Mihaly a
absolvit Colegiul Național ,,Mircea Eliade” din Sighișoara. În prezent, este student
la Universitatea Tehnică Cluj, participând la ONM 2016 în calitate de membru în
Comisia centrală.
Eu sunt student la inginerie, iar matematica mă ajută să înţeleg foarte bine
noţiunile care sunt acolo şi fenomenul, per ansamblu. Matematica este pentru mine
o mare pasiune şi o continuă provocare. Niciodată nu le cunoşti pe toate, mereu se
găseşte un domeniu interesant care merită văzut. Matematica nu are cum să devină
o rutină...
În mod cert, cele mai frumoase momente au fost cele în care am reuşit sămi dovedesc că nu am muncit degeaba. Cu siguranţă, Olimpiada Naţională de Matematică din clasa a XII-a va rămâne o amintire vie, reuşind să obţin medalia de
aur şi Premiul III. De asemenea, un alt moment special a fost concursul SEEMOUS 2016 (echivalent Balcaniadei de
Matematică pentru studenţi) din Cipru, unde am obţinut medalia de aur cu punctaj maxim. Dar, orice concurs mi-a
dat un plus de experienţă şi m-a ajutat să-mi formez o cultură matematică.
Cheia succesului la ONM este clară: munca făcută organizat. Pentru a avea rezultate este nevoie să fi
lucrat suficient, să ai noţiunile bine fundamentate pentru a nu greşi la interpretarea proprie a problemei.
Perseverenţa este şi ea importantă, deoarece un rezultat mai puţin plăcut nu trebuie să ne descurajeze, ci trebuie să
ne motiveze pentru a deveni mai buni. Eu am fost în primii trei ani la ONM (clasele VII-IX) fără să am rezultate, iar
experienţa acumulată m-a ajutat să obţin toate rezultatele ulterioare. Ca în orice domeniu, este nevoie şi de talent şi
de pasiune pentru a avea o motivaţie suplimentară şi nu numai. În mod cert, un elev care lucrează mult, însă nu are
talent şi nu înţelege noţiunile, nu va face performanţă, spun eu. Olimpiada Naţională de Matematică este cel mai
înalt nivel pe care îl poate atinge un tânăr pasionat de matematică. Acolo te lupți cu cei mai buni din ţară şi vrei să
vezi cum stai în raport cu ceilalţi. Iar dacă rezultatul este bun, înseamnă că eşti unul dintre cei mai buni din ţară.
Însă, un rezultat ,,prost" nu reprezintă neapărat neştiința, ci o lipsă de inspiraţie în ziua concursului. Oricum ar fi,
un elev care participă la ONM este o elită a ţării şi un model reprezentativ pentru cei din jur.
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La ceas de bun venit
venit——Festivitatea de deschidere

Ne bucurăm și suntem onorați de oportunitatea pe care o are
județul Mureș, de a fi gazda Olimpiadei Naționale de Matematică.
Fiți bineveniți la Sovata/Tg. Mureș, în această Cetate a Ardealului,
în această Cetate a cunoașterii voi, cei care, ne dovediți încă o
dată că rigoarea, imaginația, logica, intuiția și suplețea gândirii
matematice pot învinge!
Cu toții sunteți câștigători pentru că ați avut curajul să vă angajați
în competiție, pentru că v-ați străduit, pentru că puteți deveni și
mai buni. Succes deplin, tuturor!
Bine ați venit, dragi elevi ai României, la Tg. Mureș!
Dorim să adunați aici amintiri de neșters și să lăsați urmele
devenirii voastre și în județul Mureș!
Declar deschisă cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Naționale de
Matematică și închei prin a le mulțumi colegilor mei – profesorii
din județul Mureș pentru felul în care au înțeles să fie parte a
acestui eveniment de prestigiu.

Prof. Mihaela Cojocnean, Inspector şcolar Matematică,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
Întotdeauna, în planificarea olimpiadelor școlare Ministerul
Educației, împreună cu Inspectoratele Școlare Județene, stabilește
locațiile de desfășurare a etapelor naționale, desigur, în funcție de
prestațiile din anii precedenți. Doresc să subliniez faptul că județul
Mureș a găzduit, anul trecut, două olimpiade naționale mari (ca număr
de participanți): Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română
și Olimpiada de Biologie.
Iată că, în acest an, reușim să organizăm Olimpiada Națională
de Matematică în întregime în județul Mureș, la Tg. Mureș și Sovata.
Vreau să adresez tuturor elevilor un bun venit! Vreau să le urez
succes deplin în competiția care urmează în cursul zilei de mâine,
inclusiv elevilor care vor ajunge la barajul pentru Olimpiada
Internațională, dar nu pot să trec peste mulțumirile pe care trebuie să
le adresez partenerilor care ne-au ajutat în organizare subliniind că,
fără această implicare, Olimpiada nu ar fi putut ieși așa cum sperăm
noi, foarte bine!
Sper că toți elevii care participă la această competiție vor
reveni cu plăcere în Tg. Mureș, în calitate de turiști, în calitate de
oaspeți ai Municipiului, pentru că veți constata că acest oraș este un
oraș minunat, un oraș primitor, un oraș care vă va rămâne în amintire.

Prof. Ştefan Someşan, Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
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La ceas de bun venit
venit——Festivitatea de deschidere

,,Matematica este muzica rațiunii, muzica creierului” spunea James J. Sylvester și voi v-ați
adunat aici să petreceți câteva zile de muzică. Desigur, e o muzică ce, la un moment dat, poate fi mai
dură, care să aducă nu numai bucurii, ci și plânsete. Dar, țineți minte că amintirea olimpiadei nu
înseamnă amintirea câștigurilor, ci înseamnă amintirea prieteniilor și a ambițiilor înfiripate, care îți
impresionează viața. Îmi aduc și acum aminte fiecare moment al fiecărei olimpiade, fiecare tristețe
și, deși am avut și bucurii ca matematician, cele mai mari bucurii profesionale au fost la olimpiada
de matematică.

Prof. univ. dr. Radu Gologan, Universitatea Politehnică Bucureşti,
Preşedintele Comisiei Centrale

Felicitări pentru că ați ajuns aici și dumneavoastră și părinților dumneavoastră! Mulți
dintre voi sunteți deja profesioniști ai concursului, nu trebuie să vă mai spună nimeni ce aveți
de făcut. Vreau doar să reușiți să vă concentrați mâine, să aveți un concurs bun și să sperăm că
locurile ocupate de voi sunt conforme cu forma pe care o aveți. Nu în ultimul rând, vă doresc să
vă bucurați de acest oraș minunat, să-i pătrundeți spiritul și veți avea surprize extraordinar de
plăcute.

Prof. Daniel Grigorescu, Preşedinte executiv
Inspector general , Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Olimpiada Națională de Matematică pentru elevii claselor a V-a și a VI-a s-a
desfășurat la Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” din Sovata, județul Mureș.
Mulțumim organizatorilor pentru condițiile deosebite oferite elevilor și
profesorilor atât Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Liceului Tehnologic
„Domokos Kazmer”, cât și autorităților locale și sponsorilor.
Pentru elevii claselor a V-a și a VI-a, olimpiada națională este primul concurs de
matematică de mare anvergură la care aceștia participă. Această olimpiadă este
foarte importantă atât pentru motivarea elevilor talentați și silitori la matematică,
cât și pentru păstrarea lor aproape de matematică, care este și grea dar și
frumoasă, fiind numită cu drag „regina științelor”. La această olimpiadă, fiecare dintre cei 157 de elevi participanți au avut
ocazia „să își măsoare forțele” cu cei mai buni elevi la matematică din țară. Au intrat astfel în minunata lume a matematicienilor în devenire. A fost o bucurie să îi privesc concentrați asupra problemelor în timpul concursului, emoționați în așteptarea
rezultatelor, bucuroși sau triști la aflarea rezultatelor, dar cu lumină și speranță în ochi. Lucrările lor au fost frumoase, soluțiile
ingenioase și rezultatele lăudabile.
Această competiție este o primă etapă în devenirea matematică a acestor elevi, o etapă foarte importantă, dar nu
esențială. Îi așteptăm să crească și „să înflorească”, să se bucure de rezultatele muncii lor și să îi facă mândri pe părinții și pe
profesorii lor.

Prof. Gabriela Streinu-Cercel, Preşedinte executiv Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
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La ceas de bun venit
venit——Festivitatea de deschidere
Vin de la Sovata, de la Festivitatea colegilor voștri
mai mici din clasele V-VI, care vor intra și ei mâine în
aceeași competiție. I-am felicitat și pe ei, le-am urat
ședere plăcută și succes în zilele următoare. Aceleași
lucruri vi le doresc și vouă.
În primul rând, suntem onorați că județul Mureș
(prin Tg. Mureș și Sovata) găzduiește această a 67-a
ediție a Olimpiadei Naționale de Matematică. Acest
lucru dovedește, pe de o parte, că județul Mureș are
învățământ de valoare și, pe de altă parte, că și noi,
gazdele, încercăm să oferim toate condițiile necesare
desfășurării unui astfel de eveniment de amploare.
Vă doresc mult succes în zilele următoare. Vreau
să fiți conștienți și mândri de valoarea pe care o aveți.
Cu siguranță, voi sunteți viitorul, voi sunteți cei care veți
genera progres. Să fiți mândri pentru că sunteți un
etalon la care colegii dumneavoastră ar trebui să se uite
și să vă urmeze exemplul, nu cu ciudă, ci pur și simplu
să vă urmeze.
Niciun lucru valoros nu se obține pe lume fără
multă trudă, fără muncă, fără perseverență, fără tenacitate. Trebuie să vă felicit și părinții, care v-au adus până în
această etapă și profesorii care, cu siguranță, sunt și ei mândri. Nici părintele, nici dascălul nu se mândrește, dacă
nu are un elev cu care să se mândrească. Să nu vă supărați dacă nu veți fi toți pe locul întâi. Din punctul meu de
vedere, toți ați câștigat!

dr. Lucian Goga, Prefectul Judeţului Mureş
Vreau să mă adresez deopotrivă vouă, elevilor, celor mai buni elevi la
matematică ai României, vreau să mă adresez profesorilor, celor mai buni
profesori de matematică ai României și vreau, în mod special, să mă adresez
părinților, cei mai buni părinți de olimpici la matematică din România.
Nu cred că există pe fața pământului un părinte care să nu se bucure, care
să nu fie mândru de copilul lui, atunci când participă la olimpiadă, darămite
atunci când se califică la olimpiada națională. Știu ce înseamnă efortul pe care îl
depuneți cu toții în această echipă - elevi, profesori, părinți - și cred că aceasta ar fi
singura soluție pentru educația din România și anume ca profesorii, elevii și
părinții să fie o singură echipă și să acționeze ca atare. Nu cred că toți putem fi
buni în toate domeniile, dar cred că dacă ești bun într-un singur domeniu trebuie
să fii respectat. Județul Mureș vă respectă pentru ceea ce faceți, iar eu cred în
generația voastră.
Închei prin a vă spune că, acei care nu schimbă lumea până la 25 de ani,
n-o vor mai face niciodată. De aceea, cred că schimbarea trebuie să vină din rândul
vostru, pe timpul facultății, pe timpul liceului sau imediat după terminarea
facultății, pentru că sunteți cei care, într-un fel sau altul, veți conduce România.
Tuturor celor care astăzi sunt în această sală (îi salut și pe cei 10 reprezentanți ai
județului Mureș) le doresc succes și cred că voi reprezentați tot ceea ce are
România mai bun astăzi: voi, profesorii și părinții voștri.

Ciprian Dobre, Președintele Consiliului Județean Mureș
Vă doresc să aveți zile minunate la Tg. Mureș! Și dacă rămâneți mai mult
în Tg. Mureș vă veți da seama că, într-adevăr, merită vizitat.
Vă mulțumesc pentru cadoul pe care îl faceți, acum, la împlinirea a 400 de
ani de când Tg. Mureș și-a câștigat libertatea. Este o distincție pe care o voi înmâna
și celor care vor câștiga această olimpiadă, întrucât, ca de fiecare dată, știm să
prețuim valorile: școala, copiii, părinții și toți cei care cred că astăzi, mai mult ca
oricând, doar prin educație și școală poți, într-adevăr, să ștergi o parte din marile
nedreptăți care i se fac acestei țări, din cauza abordării greșite și a inculturii.
Vă doresc să aveți succes! Vă felicit, domnilor profesori, pentru ceea ce, în
ciuda tuturor lucrurilor negative, reușiți să creați. Știu câți elevi olimpici
câștigători am premiat anul acesta la Tg. Mureș. Îi felicit și pe părinți și pe toți cei
care știu că există un singur lucru pe care te poți baza: pe carte; și pe modul în care
poți să o expui ca un cetățean adevărat al acestei societăți.

dr. Dorin Florea, Primarul Municipiului Tîrgu Mureş
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Emoții de matematician….
Întrebări de reporter şi infinite ipoteze
De ce ai ales Olimpiada de Matematică… şi nu alta?
 Matematica a fost o pasiune de-a mea de când eram mică. Performanța mi s-a părut o soluție nu neapărat ușoară, dar
sigur foarte interesantă.

(Vasilescu Ioana, Clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Braşov)

 Olimpiada de Matematică implică, în ciuda părerilor pe care le-ar putea avea cei care nu participă, nu doar cunoștințe
teoretice, ci și mult exercițiu, creativitate de moment. Așadar, cred că această olimpiadă este o provocare mai interesantă
decât oricare alta și am decis să o accept.
(Tudorescu Alexandra, Clasa a IX-a, Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară”, Arad)

 Particip la Olimpiada Națională de Matematică încă din clasa a V-a și am continuat, deoarece am fost fascinată de
colectivul omogen și foarte deschis.
(Simion Teodora, Clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Ion Constantin Brătianu”, Piteşti)

 Am ales olimpiada de matematică, deoarece este materia la care nu există două răspunsuri corecte. Eu nu sunt o persoană
care preferă interpretările, ci care preferă exactitatea și atingerea perfecțiunii.
(Pelle Mihai, Clasa a V-a, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, Oradea;
Domocoş Fabian, Clasa a VI-a, Colegiul Naţional ,,Emanoil Gojdu”, Oradea)

Olimpiada poate fi un moment unic de etalare a talentului şi a perseverenţei. Ce aşteptări ai de la această olimpiadă?
 Mă aștept să dau tot ce pot. În fiecare an în care am participat la această etapă finală a olimpiadei, am reușit să îmi
depășesc limitele. Sper ca anul acesta să nu fie o pauză în drumul meu.
(Vasilescu Ioana, Clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Braşov)

 Îmi doresc să dau tot ce pot și să mă simt mulțumită de performanța mea. Nu îmi place să mă gândesc la rezultate, doresc
ca totul să decurgă de la sine.
(Roatiş Iris Ioana, Clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, Satu Mare)

 Mă aștept ca la această olimpiadă să pot să-mi descopăr mai bine talentele și să am un rezultat cât mai bun, fără
presiunea emoțiilor.

(Mihaloianis Alexis, Clasa a V-a, Colegiul Naţional
,,Iancu de Hunedoara”, Hunedoara)

 Nu vreau să am așteptări foarte mari, pentru a nu fi dezamăgit. Faptul că am
ajuns aici e un lucru mare, dar voi da tot ce știu pentru a fi printre premianți.

(Ignat Alex, Clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”,
Cluj-Napoca)

 Să obțin un punctaj bun, să-mi verific cunoștințele și să nu-i dezamăgesc pe cei
care au avut încredere în mine.

(Anton Rareş, Clasa a V-a, Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu”,
Focşani)

12

Dincolo de matematică—activităţi din programul participanților
Tîrgu Mureşul mi se pare un oraş pe cât de dezvoltat economic, pe atât de
frumos istoric. Clădirile noi şi vechi creează un puzzle inedit printre care
verdele copacilor se ridică strălucitor.
(Vasilescu Ioana, Clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Braşov)
Tîrgu Mureş pare, la prima vedere, un oraş ordonat şi bine structurat. Îmi
plac clădirile, deoarece au o arhitectură ieşită din comun, ceva ce nu vezi
oriunde.
(Roatiş Iris Ioana, Clasa a X-a, Colegiul Naţional
,,Mihai Eminescu”, Satu Mare)
Oraşul Tîrgu Mureş este deosebit de frumos, cu o încărcătură
spirituală, culturală şi istorică aparte, locul perfect pentru
de sfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Matematică.
(Crintea Miruna, Clasa a XII-lea,
Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga”,
Sebeş)

În primul rând, m-au impresionat plăcut
schimbările aduse infrastructurii şi spaţiilor de
agrement. Am mai vizitat Sovata, dar oraşul avea o
înfăţişare diferită…
(Pelle Mihai, Clasa a V-a, Liceul Teoretic
,,Onisifor Ghibu”, Oradea; Domocoş Fabian, Clasa
a VI-a, Colegiul Naţional ,,Emanoil Gojdu”, Oradea)
Oraşul Sovata este foarte frumos, cu gazde foarte prietenoase şi cu
privelişti minunate. Am văzut deja Lacul Ursu şi am fost impresionată de
frumuseţea acestuia.
(Popa Ioana, Clasa a V-a, Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna”, Braşov)
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Impresiile rațiunii… gânduri ale elevilor și profesorilor
DISCIPOLI
Consideri că experienţa dobândită la olimpiadă îţi va fi de folos mai târziu, în
viaţă? De ce?
Fiecare olimpiadă la care am participat a avut influenţă asupra mea, prin
faptul că am învăţat să dau maximul posibil sub presiune şi cred că mă va
ajuta experienţa mai târziu.
(Tudorescu Alexandra, Clasa a IX-a, Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară”, Arad)
Eu cred că experienţa dobândită la olimpiadă mă va ajuta mai târziu,
deoarece ea te învaţă să fii responsabil şi să munceşti în fiecare zi.
(Mihaloianis Alexis, Clasa a V-a, Colegiul Naţional ,,Iancu de Hunedoara”,
Hunedoara)
Această experienţă este, din punctul meu de vedere, una din multele
experienţe ce mă vor pregăti pentru viitor.
(Hancu Alexandru, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”,
Tg. Mureş)
Matematica deschide porţi spre alte domenii.
(Ţepeş David, Clasa a V-a, Liceul Teoretic ,,Sf. Nicolae”, Gheorgheni)
Pe lângă concursul care îmi va arăta cât sunt de pregătită, aici se pot crea
momente pe care nu le vom uita niciodată.
(Oprişor Mara, Clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială ,,Dacia”, Tg. Mureş)
Care crezi că este cheia succesului la Olimpiada Naţională de Matematică:
talentul, munca, perseverenţa?
De departe, munca este elementul principal pentru a avea succes la
Olimpiada Naţională de Matematică. Nu putem uita şi de ambiţia/
perseverenţa care te motivează să munceşti şi îţi ţine torţa ,,dorinţei” aprinsă.
(Roatiş Iris Ioana, Clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”,
Satu Mare)
Munca, iubirea pentru matematică şi perseverenţa.
(Apostolide Ştefania, Clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială ,,I.L. Caragiale”, Piteşti)
Mulţi cred că totul se reduce la muncă, dar nu este aşa. Bineînţeles, munca
are partea ei importantă, dar spun din experienţă proprie, talentul ocupă
locul cel mai important.
(Pelle Mihai, Clasa a V-a, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, Oradea;
Domocoş Fabian, Clasa a VI-a, Colegiul Naţional ,,Emanoil Gojdu”, Oradea)
Eu cred că trebuie să ai toate aceste calităţi, deoarece fără puţin talent nu vei
reuşi niciodată; dacă nu munceşti, nu vei reuşi să înţelegi matematic; iar dacă
nu îţi iese ceva, trebuie să continui să încerci, deoarece altfel nu vei reuşi să
învingi problemele care ţi se ivesc.
(Mihaloianis Alexis, Clasa a V-a, Colegiul Naţional ,,Iancu de Hunedoara”,
Hunedoara)
Munca, perseverenţa, dar ce contează este sclipirea pe care o ai.
(Spiridon Călin Daniel, Clasa a XI-a, Colegiul Naţional ,,Petru Rareş”,
Piatra-Neamţ)

DASCĂLI
Cum aţi descrie, în câteva cuvinte, experienţa trăită la această
olimpiadă?
O provocare; bucuria revederii cu foşti colegi; împărtăşirea unor
experienţe.
(Jako Daniela Monica, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr”, Zalău)
În ceea ce priveşte Olimpiada în sine, e o sărbătoare rară a
inteligenţei româneşti.
(Ciprian Satala, Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna”, Braşov)
Într-o lume dominată de tehnologii avansate mai e nevoie de
matematică?
Fără matematică nu ar fi posibile tehnologiile avansate.
(Vasilescu Valentina, Şcoala Gimnazială ,,Ioan Bob”, Cluj-Napoca)
Modelarea matematică a tuturor proceselor stă la baza progresului
tehnologic.
(Dumitrică Sorin, Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta”, Arad)
Care consideraţi că este cheia succesului la Olimpiada Naţională de
Matematică: talentul, munca, perseverenţa?
Da, împreună cu dorinţa de autodepăşire.
(Jako Daniela Monica, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr”, Zalău)
30% talent; 30% muncă; 30% perseverenţă; 10% noroc.
(Vasilescu Valentina, Şcoala Gimnazială ,,Ioan Bob”, Cluj-Napoca)
Olimpiadele marchează, în esenţă, o experienţă intelectuală şi umană
deosebită. Ce rol consideraţi că joacă, pentru un tânăr, participarea la
Olimpiada Naţională de Matematică?
Încredere în sine… o recompensă pentru orele de muncă.
(Jako Daniela Monica, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr”, Zalău)
Participarea la ONM poate propulsa orice participant în categoria
viitorilor specialişti, în orice domeniu de activitate.
(Dumitrică Sorin, Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta”, Arad)
Depinde de fiecare… un eşec poate duce la demotivare şi la renunţare. Un succes atrage mulţumirea, creşterea stimei de sine şi duce la
dezvoltarea personală.
(Vasilescu Valentina, Şcoala Gimnazială ,,Ioan Bob”, Cluj-Napoca)
Sunt sigur că îl modelează pentru toată viaţa, câştigă încredere în
sine, are confirmarea valorii, leagă prietenii din care se pot dezvolta
atitudini, valori, principii de viaţă.
(Ciprian Satala, Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna”, Braşov)
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Rezultate finale
CLASA A V-A
Numele și preUnitatea de învățământ
numele candidatului

Județul

Total
puncte

Punctaj
Judet

Premii
MENCȘ

Medalii
SSMR

Numele și preUnitatea de învățământ
numele candidatului

Județul

Total
puncte

Punctaj
Judet

DUMITRESCU MATEI
PAVEL

COLEGIUL NATIONAL

IASI

28

28

I

aur

PELLE MIHAI CALIN

LICEUL TEORETIC
"ONISIFOR GHIBU"

BIHOR

6.5

23

DRAGOMIRESCU
ROBERT

LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA

BUCUREŞTI

26

28

II

aur

VERZEA STEFAN

LICEUL TEORETIC
"LUCIAN BLAGA"

CLUJ

6.5

25

CONSTANTINESCU
IUSTINIAN CRISTIAN

SCOALA GIMNAZIALA
”GEORGE BACOVIA”

BUCUREŞTI

26

25

III

aur

NAGY DORU DAMIAN

ŞCOALA GIMNAZIALA
„BALCEȘCU-PETOFI“

SATU-MARE

6.5

15

PRAHOVA

25.5

22

M

aur

HANCU ALEXANDRU
ANDREI

SCOALA GIMNAZIALA
"LIVIU REBREANU"

MUREŞ

6.5

17

BUCUREŞTI

23.5

26

M

aur

MILITARU IONUT
MARIUS

COLEGIUL NATIONAL
”ION MINULESCU”

OLT

6.5

21

DUMITRU ALEXANDRU DANIEL
VERDE FLAVIU
CRISTIAN

COLEGIUL NATIONAL
"MIHAI VITEAZUL"
COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

ANGHEL DAVID
ANDREI

COLEGIUL NAŢIONAL
”EMIL RACOVIŢA”

BUCUREŞTI

19.5

25.5

M

argint

DUMITRACHE
RAZVAN MIHAI

ILFOV

6

20

POPA FILIP ANDREI

COLEGIUL NATIONAL
”ION MINULESCU”

LICEUL TEORETIC
”HORIA HULUBEI
MAGURELE”

OLT

19.5

21

M

argint

IVANOF ELENA
TAMARA

LICEUL TEORETIC
"GRIGORE MOISIL"

TULCEA

6

15

DOLJ

18

21

M

argint
PUF ALESIO ANDREI

COLEGIUL NATIONAL
„MOIȘE NICOARA”

ARAD

6

23

SCOALA GIMNAZIALA
NR. 1

TELEORMAN

6

21

COLEGIUL NATIONAL
„TUDOR VLADIMIREȘCU”

GORJ

5.5

24

MILCU AMELIA
GABRIELA
GHEORGHE LUCA
ANDREI

SCOALA GIMNAZIALA
"TRAIAN"
LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA
LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA
LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA

BUCUREŞTI

17

27

M

argint

RADU ANA
MADALINA

BUCUREŞTI

16.5

28

M

argint

ISFAN STEFAN
ALEXANDRU

BUCUREŞTI

16

23

argint

DRAGA TATUCU
MELISSA CATALINA

COLEGIUL NATIONAL
”GHEORGHE TITEICA”

MEHEDINŢI

4.5

19

LICEUL TEORETIC
”TRAIAN”

CONSTANŢA

15.5

27.5

argint

COZMA PETRA LUCIANA

SCOALA GIMNAZIALA
”SPIRU HARET”

BOTOŞANI

4.5

22.5

COLEGIU NATIONAL
”BOGDAN PETRICEICU
HASDEU”

BUZAU

15.5

27.5

argint

LEPADATU TEODOR

COLEGIUL NAŢIONAL
„VAȘILE ALECȘANDRI”

GALAŢI

4.5

21

RADU ION ALEXANDRU

LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA

VOINA LUCA-VLAD

CARAŞSEVERIN

4.5

17

BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALA
NR. 2

ALBU RAZVAN

SCOALA GIMNAZIALA
"ION MINULESCU"

ARGEŞ

4.5

19

RISNOVEANU LUCIA

LICEUL TEORETIC
”OVIDIUS”

CONSTANŢA

14.5

28

argint

4.5

27

14.5

23.5

argint

SCOALA GIMNAZIALA
”DUILIU ZAMFIRESCU”

VRANCEA

BUCUREŞTI

ANTON RARES
ALEXANDRU
SZMUCK PATRICK
GABRIEL

SCOALA GIMNAZIALA
NR. 18

MARAMUREŞ

4

20

VASILE VLAD RAUL

ŞCOALA GIMNAZIALA
NR. 97

BUCUREŞTI

3.5

23

BISTRITA
NASAUD

3

21

ALBA

3

21

2.5

20

2.5

18.5

2.5

16

DIMA ŞTEFAN
BUHNIA TUDOR
ALEXANDRU
PETRESCU VLADIMIR
IOAN
MACOVEI NICOLAE
CRISTIAN

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"
LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
NEACŞU MIRUNA
INFORMATICA
LICEUL TEORETIC
GHEORGHIES PETRUT
„MIHAIL KOGALNICERARES
ANU”
POPA MARIA CRISTISCOALA GIMNAZIALA
NA
NR. 4
NECULA VLADIMIR
GEORGE

COSTIN OANA MARIA
HORODNICEANU
ANDREI
POPA IOANA

COLEGIUL NATIONAL
„GHEORGHE ȘINCAI”
LICEUL TEHNOLOGIC
"SPIRU HARET"
COLEGIUL NAŢIONAL
"ANDREI ŞAGUNA"

15.5

27

argint

BUCUREŞTI

14

23

bronz

VASLUI

13.5

17

bronz

SUCEAVA

13

22

bronz

MARAMUREŞ

11

21.5

bronz

NEAMŢ

11

22.5

bronz

BRAŞOV

10.5

21

bronz

DOLJ

10

23

bronz

CRISAN DENISA
MIHALOIANIS ALEXIS
ARON DARIUS IOAN
CHIŞ ALEXIA MARIA

RADUT ALEXIA–
ANDREEA

SCOALA GIMNAZIALA
„MIRCEA ELIADE”

DRAGU ALEXANDRA

LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA

BUCUREŞTI

ANTOHI ANDREEA
LAURA

COLEGIUL NAŢIONAL
„VAȘILE ALECȘANDRI”

GALAŢI

10

21

bronz

DRAGOSTIN DAVID
CRISTIAN

LICEUL TEORETIC
INTERNAŢIONAL DE
INFORMATICA

BUCUREŞTI

9.5

24

bronz

PISCU STEFAN CONSTANTIN

COLEGIUL NAŢIONAL
„GHEORGHE VRANCEANU”

BACAU

9.5

22

bronz

DUMITRU ANDRA
MARIA

SCOALA GIMNAZIALA
NR. 3

IALOMIŢA

9.5

24

bronz

IORGA ALEXANDRU

SCOALA GIMNAZIALA
”PICTOR NICOLAE
GRIGORESCU”

DAMBOVIŢA

9

23

bronz

SOLINSCHI ANDREI
RARES

COLEGIUL NATIONAL

IASI

9

27

bronz

LICEUL TEORETIC
”GRIGORE MOISIL”

TIMIS

8.5

20

bronz

TIMISESCU STEFAN

ŞCOALA GIMNAZIALA
NR. 79

BUCUREŞTI

8

25.5

bronz

IOSIFESCU DINU ALEXANDRU

SCOALA GIMNAZIALA
NR. 150

BUCUREŞTI

8

28

bronz

MOLDOVEANU
COSMIN

COLEGIUL NATIONAL
”GHEORGHE LAZAR”

BUCUREŞTI

8

25

bronz

PREDUCA MATEI

SCOALA GIMNAZIALA
”TAKE IONESCU”

VALCEA

7

18.5

DRAGAN IULIAN
ALEXANDRU

FUREDI IRIS ANA

10

24

bronz

bronz

15

SCOALA GIMNAZIALA
NR. 4
SCOALA GIMNAZIALA
GERMANA

COLEGIUL NAŢIONAL
HUNEDOARA
”IANCU DE HUNEDOARA”
COLEGIUL NATIONAL
SIBIU
„GHEORGHE LAZAR”
ŞCOALA GIMNAZIALA
SALAJ
"MIHAI EMINESCU"

TEPES DAVID DANIEL

LICEUL TEORETIC
”SFANTU NICOLAE”

HARGHITA

2

19

PALADE VLAD GABRIEL

SCOALA GIMNAZIALA
"MIHAI VITEAZUL"

CALARASI

2

18

PLOPEANU TEODORA
-ANCA

COLEGIUL NATIONAL
”NICOLAE BALCESCU”

BRAILA

1

20

BULAT IRINA ELENA

SCOALA GIMNAZIALA
”TAKE IONESCU”

VALCEA

1

17

COVASNA

1

14.5

GIURGIU

1

14

BACAU

1

19.5

FAZAKAS BARBARA
STANCU ANA
CATALINA
SOVA IOAN RARES

LICEUL "KOROSI CSOMA
SANDOR"
ŞCOALA GIMNAZIALA
NR. 7
COLEGIUL NAŢIONAL
„VAȘILE ALECȘANDRI”

Rezultate finale
Numele și prenumele
candidatului
GREACA ALBERT ANTONIU
AXENIE RAISA
ARITON ADRIAN NICOLAE
CONESCHI VLAD SILVIU
STOICA GEORGE IOAN
DIANU ALEXANDRU
CATALIN
POPESCU IOANA
RUSU BOGDAN
ARDELEANU CRISTIAN
COMAN ALEXANDRU SERGIU

Unitatea de învățământ

Județul

Total
puncte

Punctaj
Judet

Premii
MENCȘ

Medalii
SSMR

LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICA

BUCUREŞTI

28

28

I

aur

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

28

27

II

aur

COLEGIUL NATIONAL
”UNIREA”

VRANCEA

28

25

III

aur

SCOALA GIMNAZIALA ”EUGEN
IONESCU”

OLT

28

24

M

aur

COLEGIUL NATIONAL
”COSTACHE NEGRUZZI”

IASI

28

23

M

aur

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 280

BUCUREŞTI

28

21.5

M

aur

LICEUL TEORETIC "SCOALA
EUROPEANA BUCURESTI"

BUCUREŞTI

28

21.5

M

aur

COLEGIUL NAŢIONAL
"ŞTEFAN CEL MARE"
SCOALA GIMNAZIALA NR. 11
SCOALA GENERALA NR. 56

SUCEAVA
BUZAU
BUCUREŞTI

27
27
26.5

28
18
25.5

M
M
M

CLASA A VI-A
Numele și prenumele
candidatului

Unitatea de învățământ

BOTOŞANI

12

24

bronz

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 81

BUCUREŞTI

12

23

bronz

ROSU MIHAI TUDOR

LICEUL TEORETIC "GRIGORE
MOISIL"

TULCEA

11.5

19

bronz

ŞTEFANESCU ANASTASIA

SCOALA GIMNAZIALA ”EUGEN
IONESCU”

OLT

11

19

GHITA CORVIN-GEORGE

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

11

21

aur

ALEXANDRU NORINA
STEFANIA

SCOALA GIMNAZIALA
„ALEXANDRA NECHITA”

VASLUI

11

20.8

aur

OLTEANU STEFANIA
TEODORA

COLEGIUL NATIONAL "ZINCA
GOLESCU"

ARGEŞ

11

24

POP SEBASTIAN

COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI
EMINESCU”

SATU-MARE

11

17

PRAHOVA

10

22.5

VALCEA

10

19

CALARASI

10

18

BUCUREŞTI

10

21.5

COLEGIUL NATIONAL
”COSTACHE NEGRUZZI”

IASI

10

24

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR"

CLUJ

10

21

aur

CLUJ

26

22

M

argint

CRETU TUDOR

COLEGIUL NAŢIONAL
"ŞTEFAN CEL MARE"

SUCEAVA

26

21

M

argint

PETRICA VLADIMIR

SCOALA GIMNAZIALA ”TAKE
IONESCU”

POLENCIUC RARES

COLEGIUL NATIONAL
"ROMAN VODA"

STANCU SERGIU NICOLAE

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU DAVILA"

ARGEŞ

25

IONESCU LUIZA NATALIA

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL"

BUCUREŞTI

23

RADULESCU ALEXANDRA

SCOALA GIMNAZIALA ”TAKE
IONESCU”

ANDREI NICOLA REBECCA

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

22

28

argint

COLEGIUL NATIONAL
„GHEORGHE ȘINCAI”

MARAMUREŞ

22

24

argint

SCOALA GIMNAZIALA ”EUGEN
IONESCU”

OLT

22

24

argint

SCOALA GIMNAZIALA
”SPECTRUM”

CONSTANŢA

22

23

argint

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

22

22

argint

POPESCU VICTOR STEFAN

COLEGIUL NAŢIONAL
”CANTEMIR VODA”

BUCUREŞTI

22

22

argint

OSMAN-CALESCU MARIA
NATALIA

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 97

BUCUREŞTI

22

21.5

argint

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

22

21

argint

CIRLIGEANU ANA CAROLINA
LAZEA DARIUS
TOLU DIANA
ABIBULA AISEL
JIANU IOANA

IGNUTA CIUNCANU IASMINA
SFIA ANCA
DAVID ANDREI GABRIEL
GHERASA RAZVAN
PACURETU ARIN
PECHEANU ANNA ANGELA

SANDRU MATEI

23
23

argint

IANCU MARIO

SCOALA GIMNAZIALA
"DRAGOS MARIN"

25

argint

ALBU MATEI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 97

25

argint

LEFTER LUCIA MARIA

argint

ION DRAGOS

argint

ARITON ALEXANDRU
CONSTANTIN

COLEGIUL NATIONAL
”UNIREA”

VRANCEA

10

25

VARGA-SANTAI FRANCESCA-MARIA

COLEGIUL NATIONAL
„GHEORGHE LAZAR”

SIBIU

9

24

COLEGIUL NATIONAL "ZINCA
GOLESCU"

ARGEŞ

9

23

COLEGIUL TEHNIC DE
TRANSPORT FEROVIAR
”ANGHEL SALIGNY"

HUNEDOARA

9

18

SCOALA GIMNAZIALA ”EUGEN
IONESCU”

OLT

9

25

SCOALA GIMNAZIALA
„NICOLAE BALCEȘCU”

ARAD

9

24

25

18.5
21

M

SERBAN RADU MIHAI
COSTEA RAZVAN
DOBRE ANDREEA MARIA
MARTIN ALIN
ZARIOIU DENISA ELENA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 10

VALCEA

9

18.5

KOVACS ALMOS

ŞCOALA GIMNAZIALA "GAAL
MOZES"

COVASNA

8

22

LUNCANU TEODOR-ALIN

ŞCOALA GIMAZIALA „GEORGE
CALINESCU”

BACAU

8

20

IGNAT ALEX

SCOALA GIMNAZIALA ”LIVIU
REBREANU”

CLUJ

8

21

SCOALA GIMNAZIALA
”GEORGE EMIL PALADE”

BUZAU

7

18.5

LICEUL DE ARTA ”I ST.
PAULIAN”

MEHEDINŢI

7

20

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
EMINESCU"

ALBA

7

21.5

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 84

BUCUREŞTI

22

21

argint

SAVA CARLA ELENA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3

IALOMIŢA

22

20

argint

PERPELEA IULIA

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE
ALECSANDRI”

BACAU

22

23.5

argint

CIRLEA MIHAI ALEXANDRU

SCOALA GIMNAZIALA
”SPECTRUM”

CONSTANŢA

22

21

argint

DAMIAN THEODOR
GABRIEL

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3

COLEGIUL NATIONAL „FRATII
CIUPERCEANU VLAD - MIHAI
BUZESTI”
CIRJE BOGDAN

VALCEA

NEAMŢ
DOLJ

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

21
21
20

Medalii
SSMR

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI
EMINESCU"

DUMITRESCUL EDUARDVALENTIN

26

Punctaj
Judet

FRONESCU MARTIN
CRISTIAN

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI
VITEAZUL"

NEAMŢ

Total
puncte

BULIGA COSMIN

COLEGIUL NATIONAL ”EMIL
RACOVITA”

HARAMBAS DIANA

Județul

28
21.5
21.5

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 7

GIURGIU

7

25

bronz

ZAHARIA TUDOR

SCOALA GIMNAZIALA ”DUILIU
ZAMFIRESCU”

VRANCEA

6

24

bronz

OPRISOR MARA

SCOALA GIMNAZIALA "DACIA"

MUREŞ

6

23

HANZA CASIAN

SCOALA GIMNAZIALA ”LEON
DANAILA”

BOTOŞANI

6

21

ANGHEL MIHNEA-MIHAI

SCOALA GIMNAZIALA
„MIRCEA ELIADE”

DOLJ

5.5

20.5

ILIUTA FILIP

COLEGIUL NATIONAL
„GHEORGHE ȘINCAI”

MARAMUREŞ

5.5

23

POPOVICI ARIANA

HERMANN OBERTH SCHULEVOLUNTARI

ILFOV

5

22

BALAN ANGELA-LAURA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
VITEAZUL"

CALARASI

5

16

COLEGIUL NATIONAL
„DRAGOȘ VODA”

MARAMUREŞ

4

22.5

ŞCOALA GIMNAZIALA ”NAGY
IMRE”

HARGHITA

4

22

COLEGIUL NATIONAL „TUDOR
VLADIMIRESCU”

GORJ

4

22

COLEGIUL NAŢIONAL
„GHEORGHE VRANCEANU”

BACAU

4

21

ŞCOALA GIMNAZIALA "FANUŞ
NEAGU"

BRAILA

4

17

bronz

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 97

BUCUREŞTI

20

23

bronz

MURGOCI CRISTIANAANDREEA

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE
ALECSANDRI”

GALAŢI

19

25

bronz

GRIGORE BOGDAN ALEXANDRU

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI
VITEAZUL"

PRAHOVA

19

22.5

bronz

SCOALA GIMNAZIALA
”CORESI”

DAMBOVIŢA

17

24

bronz

COLEGIUL NATIONAL ”EMIL
RACOVITA”

IASI

17

23

bronz

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

15

22.5

bronz

SCOALA GIMNAZIALA NR. 81

BUCUREŞTI

15

25

bronz

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE
ALECSANDRI”

GALAŢI

15

23

bronz

COLEGIUL NAŢIONAL DE
INFORMATICA "TUDOR
VIANU"

BUCUREŞTI

15

22

bronz

DOMOCOS FABIAN

COLEGIUL NATIONAL
”EMANUIL GOJDU”

BIHOR

2

21

bronz

COPAS CODRUŢ

ŞCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE LAZAR"

SALAJ

2

19

GRECU ROBERT

COLEGIUL NATIONAL
"CONSTANTIN DIACONOVICI
LOGA"

CARAŞ-SEVERIN

1

14

MIHAI ALEXIA
HUDISTEANU MIHAELA
CAINAMISIR VLADNICHOLAS
MERCAN HORIA
ROSCA-MAYER BIANCA
MOLDOVAN MARA
BOGDAN ANA MARIA IULIA

SCOALA GIMNAZIALA
”SERBAN CIOCULESCU”

HOSU IULIA
AMBRUS MARK

DAMBOVIŢA

15

20

CIOCIRLIE ANDREI

COLEGIUL NAŢIONAL
“CONSTANTIN DIACONOVICI
LOGA”

TIMIS

14

24

bronz

MURESAN VICTOR ANDREI

COLEGIUL NATIONAL ”LIVIU
REBREANU”

BISTRITA
NASAUD

14

20

bronz

SCOALA GIMNAZIALA
”SPECTRUM”

CONSTANŢA

14

22

bronz

LICEUL TEORETIC ”JOHANNES
HONTERUS”

BRAŞOV

14

20.5

bronz

COLEGIUL NATIONAL
„DRAGOȘ VODA”

MARAMUREŞ

13.5

24

bronz

IONESCU PETRU VLAD

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2

TELEORMAN

13

20

bronz

JIDAVU DARIA

COLEGIUL NATIONAL ”EMIL
RACOVITA”

CLUJ

13

20

bronz

PALCAU MATEI
ALDEA IULIA MARIA
MUJDAR MILAN

16

MITREA CRISTIAN
ANDRIESCU ANDREI
RADUCAN DENIS-IULIAN

PARTENERII OLIMPIADEI

SPONSORII OLIMPIADEI

17

18

