
Concursul de matematică aplicată “MATHGAL” 
prezentare de Florin Antohe 

 
  Sâmbătă 28 ianuarie 2012 s-a desfăşurat la Şcoala nr 5 “Cuza Vodă” Galaţi , în 
colaborare cu inspectoratul şcolar judeţean Galaţi , prima ediţie a concursului de matematică pe 
echipe MATHGAL. S-au înscris în concurs 12 echipe a câte 4 elevi de la 8 şcoli din municipiul 
Galaţi: echipele Ireductiblii şi Alfa de la şcoala 5 , echipele Speranţe si Invincibilii de la şcoala 
29, echipa Inventivii de la şcoala 22, echipele Math 007 şi Pătrăţica 28 de la şcoala 28 , echipa 
Traian de la şcoala 20 , echipele Smart şi Deltamath de la şcoala 38 , echipa Temerarii de la 
şcoala 40 şi echipa Campionii de la şcoala 41. 

Comisia de organizare a concursului a fost alcătuită din : Prof. Florin Antohe- 
coordonatorul concursului , Prof. Daniela Nicolaev-Malaxa- director al şcolii 5 , Prof. Gavrilă 
Geo-Alex şi Prof. Lucia Popa- responsabila comisie metodice Matematică şi Ştiinţe. Catedra de 
matematică a şcolii 5 aduce mulţumiri următorilor profesori de matematică: Duţa Culachi, Dida 
Isaia, Corina Pralea, Ecaterina Roman care au participat la evaluarea lucrărilor. 
Concursul s-a desfăşurat în 3 runde . La fiecare rundă echipele au avut de rezolvat trei probleme 
în 45 de minute. Pauza dintre runde a fost de 15 minute. În timpul pauzelor membrii echipelor s-
au relaxat urmărind filmuleţe puse la dispoziţie de doamna profesor Lucia Popa. Subiectele 
propuse au fost alese cu deosebită atenţie pentru a ilustra cât mai clar faptul că matematica nu 
este o ştiinţă pur teoretică ci are o mare aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. 

În urma evaluării lucrărilor s-au acordat 3 premii şi 3 menţiuni. Premiile au fost în bani : 
25 ron/ membru echipă la premiul I, 20 ron/ membru echipă la premiul al II-lea şi 15 ron/ 
membru echipă la premiul al III-lea. Membrii echipelor care au luat menţiuni au fost premiaţi cu 
reviste sau cărţi. Toţi elevii au primit diplomă de participare. Bugetul total pentru organizarea 
concursului a fost de 400 ron fiind acoperit integral din vânzarea numărului 3 al revistei de 
matematică MATHGAL , care poate fi vizualizat în format pdf pe site-ul şcolii 
www.cuzavoda.ro la secţiunea revista şcolară.  
Premiile şi menţiunile au fost obţinute astfel: 
 

Nume echipă Membrii echipei Şcoala Premiul obţinut 
IREDUCTIBILII Hagiu Alin, Halip Alexandru, Boroş 

Andreea, Melinte Ana-Maria 
5 PREMIUL I 

TEMERARII Secuianu Denis, Ioan Diana, Bejan 
Cătălina, Milea Carmen 

40 PREMIUL II 

MATH 007 Grigore Alexandru, Târziman Mihnea, 
Voicu Ştefan, Cotea Antoniu 

28 PREMIUL III 

PĂTRĂŢICA 28 Savin Mihnea, Popa Adrian, Ilie 
Cristian,  Macovei Alina  

28 MENŢIUNE I 

CAMPIONII Iorga Beatrice, Maftei Andreea, Iorga 
Lorena, Lungeanu Cristian 

41 MENŢIUNE II 

ALFA Maftei Andrei, Berlea Bianca, Felea 
Andrei, Avram Andrei 

5 MENŢIUNE III 

 
Organizatorii concursului felicită atât echipele premiate cât şi pe cele care nu au reuşit să 

obţină premii la această ediţie a concursului şi le urează succes tuturor participanţilor la viitoarea 
ediţie a concursului. 


