
AL 20-LEA CONCURS  INTERNAŢIONAL  DE  MATEMATICĂ  „KANGOUROU” 
ÎN  REPUBLICA  MOLDOVA

1. CONCURSUL „KANGOUROU–2013”. În anul 2013 Concursul 
„Kangourou” („Cangurul”) a întrunit peste 6.200.000 de participanţi din 

50 de ţări din Europa, Asia, America de Nord, America de Sud şi Africa. În Republica 
Moldova au participat 32687 de elevi din 482 de gimnazii, licee şi colegii. 

2. ORGANIZATORII. Concursul este organizat de Asociaţia Internaţională „Kangourou 
Sans Frontières”. În Republica Moldova concursul se desfăşoară din anul 1995 şi este 
organizat de Asociaţia Obştească Centrul educaţional „VEGA” cu susţinerea Facultăţii 
de Matematică şi Informatică a Universităţii de Stat din Moldova. 

3. PARTICIPANŢII. La concurs poate participa orice elev din clasele a II-a – a XII-a. 
Subiectele propuse vor fi în limba română sau rusă la dorinţa participantului. 

4. CÂND? Concursul „Kangourou–2014” va avea loc VINERI, 21 MARTIE 2014.  
5. UNDE? Concursul se desfăşoară direct în gimnazii, licee, colegii. 
6. COTIZAŢIA. Cotizaţia de participare la Concursul „Kangourou–2014” este de 10 lei 

pentru un elev (80% se transferă Comitetului organizatoric, iar 20% rămân în şcoală). 
7. PROBLEMELE. „Kangourou” este un concurs–joc. Elevilor li se propune un test în 

sistem grilă din 30 de probleme cu câte 5 versiuni de răspuns, dintre care numai una 
este corectă. Timpul rezervat pentru toate problemele este de 1 oră 15 min. 

8. ÎNSCRIEREA ELEVILOR. Elevii din clasele a II-a – a XII-a care vor să participe la 
concurs se înscriu la profesorul de matematică în şcoală şi achită cotizaţia de participare 
(10 lei). Perioada de înscriere – de la 10 decembrie 2013 până la 15 ianuarie 2014. 
Recomandăm să organizaţi înscrierea elevilor în decembrie 2013. 

9. ACHITAREA COTIZAŢIEI. Din banii depuşi de elevi se vor reţine 20% în şcoală 

pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a concursului. Suma rămasă de bani (câte 8 
lei pentru fiecare elev) se transferă până pe 20 ianuarie 2014 prin intermediul 
sucursalelor Băncii de Economii (în acest caz nu se va achita un comision 
suplimentar) sau a altor bănci, sau prin mandat poştal pe următorul cont, indicând 
complet toate datele: 

A.O. Centrul educaţional „VEGA” (cod fiscal 1010620002024), 

cont bancar 22245014982495, Banca de Economii S.A.,  

Filiala nr. 1 Chişinău, Codul băncii BECOMD2X609;  

destinaţia: „Cotizaţia Kangourou–2014, denumirea şcolii”.  
Se indică obligatoriu denumirea şcolii şi localitatea. 
Nu se admite transferul banilor pe adresa poştală a Comitetului organizatoric. 

10. ÎNREGISTRAREA ŞCOLILOR. Până pe 20 ianuarie 2014  şcolile expediază prin 
E-mail (vezi p.17) sau pe adresa poştală a Comitetului organizatoric (vezi p.15) o cerere 
de înregistrare la Concursul „Kangourou–2014” cu următoarea informaţie: 

a) Denumirea şcolii (gimnaziului, liceului, colegiului), localitatea, raionul.  

b) Adresa completă a şcolii, inclusiv codul poştal. Telefonul şcolii. Adresa poştei 

electronice E-mail (a şcolii, a profesorului responsabil de concurs). 

c) Numele, prenumele directorului şi profesorului, responsabil de organizarea 
concursului în şcoală. 

d) Numărul total de elevi, care s-au înscris la concurs, indicând limba de instruire. 

e) Suma de bani transferată pe contul A.O. Centrul educaţional „VEGA”, data 

transferului, sucursala băncii sau oficiul poştal. 

f) La cerere se anexează în mod obligatoriu o copie a chitanţei transferului de bani. 
O copie a cererii şi chitanţa de transfer se păstrează în şcoală. 
Şcolile care vor expedia în termen cererea cu toată informaţia solicitată vor primi 

prin E-mail o confirmare de înregistrare (după intrarea banilor în cont). Comitetul 
organizatoric nu va putea lua în consideraţie cererile expediate după termenul 
limită (20 ianuarie 2014) sau fără copia chitanţei de achitare a cotizaţiei. 

11. SUBIECTELE. Până pe 20 martie 2014 şcolile vor primi broşurile cu subiecte şi 
fişele de participare pentru fiecare elev (şcolile din raioane vor primi subiectele prin 
poştă). După terminarea concursului plicul cu fişele cu răspunsurile elevilor în aceeaşi 
zi se expediază pe adresa poştală a Comitetului organizatoric. 

12. ŞCOLILE DIN CHIŞINĂU. Gimnaziile, liceele şi colegiile din Chişinău expediază 
cererea de înregistrare şi achită cotizaţia de participare în condiţii generale (vezi p. 9, 
10). Şcolile din Chişinău sunt rugate să ridice pachetele cu subiecte pe               
18–19 martie 2014 de la Universitatea de Stat din Moldova pe adresa: 

Universitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Matematică şi Informatică, blocul 4, etajul 4, biroul 409, 
Str. A. Mateevici nr. 60, Chişinău 

Program de lucru: orele 13.00 – 16.00.  
Se poate deplasa cu troleibuzele 3, 10, 24, maxi-taxi 107, 110, 116, 124, 127, 129, 

155, 180, 188.  
13. REZULTATELE. Rezultatele Concursului „Kangourou–2014” vor fi transmise în 

şcoli prin poştă electronică E-mail (sau, ca excepţie, prin poştă) până pe 20 mai 2014. 
Toţi participanţii la Concursul „Kangourou–2014” vor primi în mai 2014 broşura 
„Matematicile Cangurului–2014”. La prezentarea directorului şcolii, profesorii care au 
organizat concursul în şcoală vor primi certificate. 

14. REZULTATELE „KANGOUROU–2013”. Rezultatele Concursului „Kangourou–
2013” şi broşurile „Matematicile Cangurului–2013” au fost expediate în şcoli prin poştă 
până pe 15 mai 2013, după cum a fost planificat.  

15. ADRESA POŞTALĂ A COMITETULUI ORGANIZATORIC: 
Concursul „Kangourou-2014” 
Universitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Matematică şi Informatică, blocul 4, biroul 221, 
Str. A. Mateevici nr. 60, 2009  Chişinău 

16. TELEFOANE DE CONTACT.  022.577.633,  068.570.437,  078.674.784. 
17. ADRESA ELECTRONICĂ E-mail:  

kangourou_md@yahoo.com,   kangouroumd@gmail.com 

Comitetul organizatoric 
 

     Rugăm să transmiteţi această informaţie colegilor din şcoala Dvs. şi din alte şcoli. 
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