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Concursul Interjudeţean  de Matematică „Cristian S. Calude” 

                                                                                               prezentare de Romeo Zamfir 
 
        Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Filiala 
Galaţi şi catedra de matematică a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi organizează, în 
fiecare an , cu ajutorul Fundaţiei Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, în luna 
octombrie sau noiembrie, Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”. Concursul a 
fost organizat la fiecare ediţie pentru elevii din clasele VII-XII şi se desfăşoară sub patronajul 
domnului profesor Cristian S. Calude, fost elev al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi şi, 
în prezent, profesor la Univeritatea din Auckland, Noua Zeelandă, 
         Prima ediţie a concursului, iniţiată de profesorul Constantin Ursu, şeful catedrei de matematică 
a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” în acel moment, s-a desfăşurat pe data de 01 noiembrie 
2000 şi a fost destinată elevilor din clasele VII-XII. La concurs au participat elevi  din cinci judeţe: 
Brăila, Vrancea, Vaslui, Constanţa şi Galaţi, iar Marele Premiu al concursului a fost obţinut de 
Mihai Manea care atunci era elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din 
Galaţi. A doua ediţie a concursului s-a desfăşurat pe data de 24 noiembrie 2001,a fost destinată 
elevilor din clasele VI-XII, la care au participat 141 de elevi din şapte judeţe: Brăila, Braşov, Buzău, 
Constanţa, Vaslui, Vrancea şi Galaţi, a treia ediţie a concursului s-a desfăşurat pe data de 30 
noiembrie 2002, a fost destinată elevilor din clasele VII-XII, la care au participat 214 elevi din 
Bucureşti. Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi Galaţi, a IV-a ediţie a concursului s-
a desfăşurat pe 15 noiembrie 2003, a fost destinată elevilor din clasele VII-XII, la care s-au înscris 
245 de elevi, au participat 216 elevi din opt judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Iaşi, Tulcea, Vaslui, 
Vrancea şi Galaţi. Următoarele trei ediţii, cele din 2004, 2005 şi 2006 au fost destinate elevilor din 
clasele V-XII. Ediţia  a V-a  s-a desfăşurat pe data de 30 octombrie 2004 şi la concurs  s-au înscris în 
total 736 de elevi, au participat 671 de elevi din Bucureşti, Alba, Bacău, Braşov, Brăila, Buzău, 
Constanţa, Iaşi, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi Galaţi. La secţiunea pentru clasele a V-a şi a VI-a s-au 
înscris la concurs 415 elevi, au participat 398 elevi, iar la secţiunea pentru clasele VII-XII s-au 
înscris 321 elevi şi au participat 273 elevi. În anul şcolar 2005-2006, a VI-a ediţie a  concursului a 
fost programată iniţial pe data de 29 octombrie 2005, dar datorită apariţiei virusului H5N1 (gripa 
aviară) în apropierea judeţului Galaţi şi a unei decizii a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, secţiunea 
pentru clasele VII-XII a concursului a fost amânată pentru 26 noiembrie 2005, iar secţiunea pentru 
clasele a V-a şi a VI-a s-a desfăşurat  pe 29 octombrie 2005, aşa cum a programată iniţial, dar numai 
cu elevi din judeţul Galaţi. Deşi pe data de 26 noiembrie 2005 învăţământul preuniveristar era în 
grevă secţiunea pentru clasele VII-XII a concursului s-a desfăşurat, iar la această ediţie a concursului 
s-au înscris 905 de elevi, au participat 822 de elevi din Republica Modova (Chişinău), Bucureşti şi 
din 10 judeţe: Suceava, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Tulcea, Vaslui. La secţiunea 
pentru clasele a V-a şi a VI-a s-au înscris 595 de elevi, au participat 556 elevi, iar la secţiunea pentru 
clasele VII-XII s-au înscris 310 elevi şi au participat 266 de elevi. În anul şcolar 2006-2007 
concursul a fost programat în două etape: pe data de 28 octombrie 2006 s-a desfăşurat secţiunea 
destinată elevilor din clasele a V-a şi a VI-a şi pe data de 04 noiembrie 2006 s-a desfăşurat secţiunea 
destinată elevilor din clasele VII-XII. La prima secţiune, cea destinată elevilor din clasele a V-a şi a 
VI-a, s-au înscris 702 elevi, la concurs au fost prezenţi 676 elevi din Brăila, Constanţa, Dâmboviţa, 
Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi Galaţi, iar valoarea totală premiilor a fost de 1100 lei (780 lei în 
bani şi 320 lei în obiecte). La a doua secţiune, cea destinată elevilor din clasele VII-XII, s-au înscris 
460 de elevi, la concurs au fost prezenţi 406 elevi din Bucureşti, Republica Moldova (Chişinău) şi 
din judeţele Brăila, Buzău, Bacău, Constanţa, Dolj, Ialomiţa,  Iaşi, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea 
şi Galaţi, iar valoarea totală a premiilor a fost de 5000 lei (4700 lei în bani şi 300 lei în rechizite). În 
total, la ediţia a VII-a a Concursului de Matematică „Cristian S. Calude” s-au înscris 1162 elevi, au 
fost prezenţi 1082 elevi din Bucureşti, Republica Moldova şi din încă 14 judeţe, iar valoarea totală a 
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premiilor a fost de 6100 lei (5480 lei în bani şi 520 în obiecte). Datele prezentate mai sus pot 
sintetizate în următorul tabel: 

Numărul elevilor  

Secţiunea V-VI Secţiunea VII-XII 

Ediţia Data desfăşurării 

înscrişi prezenţi înscrişi prezenţi 

Numărul 
regiunilor 
(judeţelor) 

participante 

Regiunile 
(judeţele)  care au 

participat 

I 01 noiembrie 2000 - - Nu sunt 
date 

Nu sunt 
date 

Estimare 
110 - 120 

5 Brăila,Vrancea, 
Vaslui, Constanţa, 

Galaţi. 

a II-a 24 noiembrie 2001 - - Nu sunt 
date 

141 7 Brăila, Braşov, 
Buzău, Constanţa, 
Vaslui, Vrancea, 

Galaţi. 

a III-a 30 noiembrie 2002 Nu sunt 
date 

41 Nu sunt 
date 

173 8 Bucureşti, Brăila, 
Buzău, Constanţa,   
Tulcea , Vaslui,  
Vrancea, Galaţi. 

a IV-a 15 noiembrie 2003 - - 245 216 8 Brăila, Buzău, 
Constanţa, Iaşi,    
Tulcea, Vaslui, 
Vrancea, Galaţi. 

a V-a 30 octombrie 2004 415 398 321 273 12 Bucureşti, Alba, 
Bacău, Braşov, 
Brăila, Buzău, 
Constanţa, Iaşi, 
Tulcea, Vaslui, 

Vrancea 

a VI-a 29 octombrie 2005 (V-VI) 

26 noiembrie 2005 (VII-XII) 

595 556 310 266 12 Republica 
Moldova, 
Bucureşti, 

Suceava, Brăila, 
Braşov, Buzău, 

Constanţa, Galaţi, 
Iaşi, Tulcea, Vaslui 

a VII-a 28 octombrie 2006 (V-VI) 

04 noiembrie 2006 (VII-XII) 

702 676 460 406 16 Republica 
Moldova, 

Bucureşti, Brăila, 
Buzău, Bacău, 

Constanţa, Dolj, 
Ialomiţa,  Iaşi, 

Prahova, 
Dâmboviţa, 

Suceava, Tulcea, 
Vaslui, Vrancea, 

Galaţi 
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         Majoritatea elevilor premiaţi la Concursul de Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” 
s-au remarcat, în anul şcolar respectiv la olimpiada naţională de matematică, iar unii dintre ei au 
obţinut premii la concursurile internaţionale de matematică. Astfel, în anul 2000, la prima ediţie, 
elevul Mihai Manea (profesor Vasile Popa) a obţinut marele premiu al concursului şi, apoi, în vara 
anului 2001 a obţinut medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Matematică (OIM), la a doua 
ediţie, în anul 2001, elevul Virgil Petrea (clasa a XII) a obţinut premiul I şi, apoi, în vara anului 2002 
a obţinut medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori (OBMs), Adrian Iuga 
a obţinut o menţiune la clasa a XI-a şi, apoi, medalie de bronz la OBMs. În anul 2002, la a III-a 
ediţie a concursului elevul Andrei Ismail (profesor Marin Dolteanu) a obţinut marele premiu al 
concursului şi, apoi, în primăvara anului 2003 a fost selecţionat în lotul lărgit pentru OIM, în anul 
2003 elevul Alexandru Chirvăsitu a obţinut marele premiu al concursului şi, apoi, a fost selecţionat 
în lotul lărgit pentru OIM din 2004. În anul 2005 patru elevi premiaţi la Concursul Interjudeţean de 
Matematică  „Crstian S. Calude” au fost selecţionaţi în loturile naţionale matematică. Astfel, elevul 
Alexandru Sava (profesor Constantin Ursu) a obţinut marele premiu şi, apoi, în primăvara anului 
2006 a fost selecţionat în lotul lărgit pentru OIM, elevul Andrei Sorin Cozma (clasa a IX-a) a obţinut 
premiul I şi în primăvara anului 2006 a fost selecţionat în lotul lărgit pentru OIM, elevul Marius 
Pachiţariu (clasa a XII) a obţinut premiul I şi, apoi, a obţinut medalia de bronz la OIM în 2006, eleva 
Andra Ioana Constantinescu (clasa a VIII-a) a obţinut premiul I şi, apoi, în 2006 a obţinut medalie de 
aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori (OBMj). În anul 2006, doi elevi dintre 
elevii premiaţi la VII-a ediţie a Concursului Interjudeţean de Matematică „Crstian S. Calude” au 
obţinut premii în concursurile internaţionale. Astfel, eleva Mădălina Persu (clasa a X-a) a obţinut 
premiul I la concursul nostru şi, apoi, în vara anului 2007 a fost medaliată cu argint la OIM, iar 
elevul Marius Tiba (clasa a VIII-a) a obţinut premiul I şi, apoi, în primăvara anului 2007 a fost 
medaliat cu argint la OBMj. 
         O altă categorie o reprezintă elevii cu performanţe deosebite ce au participat la Concursul 
Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”. Astfel, elevul Bogdan Raiţă în vara anului 2006 a 
obţinut medalie de argint la OBMj şi, apoi, în toamna anului 2006 a obţinut la concursul nostru 
marele premiu; elevul Bogdan Matican a obţinut în anul 2005 medalie de argint la OBMj şi premiul 
al III-lea la concursul nostru din 2006; elevul Victor Pădureanu a obţinut medalie de argint la OBMj 
din 2005, medalie de aur la OBMj din 2006 şi, apoi, în toamna anului 2006, la Concursul 
Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” a obţinut premiul I la clasa a IX-a. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


