
Istoricul concursului ”Acolada” 
 

 Concursul ”Acolada” anul acesta, în 2017, este la a XII-a ediție. Este un concurs interjudețean de 

matematică care a apărut în anul 2006, la inițiativa profesorului Vasile Solcanu, semnatarul acestui 

istoric, la Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești, județul Suceava. 

 A fost gândit, și așa a rămas, ca un concurs care se adresează elevilor din mediul rural, concurs 

fără taxă de participare (majoritatea concursurilor, până  anul  școlar2015-2016, când, prin ordin de 

ministru, au fost interzise concursurile cu taxă de participare, erau cu taxă, cu puțină participare a 

elevilor din mediul rural), pentru a înlesni participarea și afirmarea elevilor valoroși de la țară. 

 Dovadă a valorii elevilor participanți la concursul ”Acolada” este că următorii elevi: Solcanu 

Mădălina-Vasilica, Alexiu Vasile-Lucian, Airinei Andrei-Cristian din Bogdănești, Holban Bianca din Cornu-

Luncii, Tiron Andreea din Arbore, Todașcă Daniel din Coșna, toți din județul Suceava au fost calificați de-

a lungul anilor la faza națională a Olimpiadei de Matematică, unii dintre ei, cum ar fi Alexiu Vasile-Lucian, 

Airinei Andrei-Cristian și Tiron Andreea fiind medaliați la această fază a olimpiadei. Elevul  Airinei Andrei-

Cristian, acum în clasa a VIII-a, are patru participări consecutive la națională, soldate cu două medalii de 

bronz. 

 Conducătorii S.C. Dedeman, ca fii ai comunei, absolvenți a Școlii din Bogdănești și iubitori de 

matematică (domnii Pavăl Dragoș și Pavăl Adrian sunt absolvenți a Facultății de Matematică din Iași) au 

apreciat această inițiativă sprijinindu-ne de la prima ediție, cu multă generozitate pentru premierea 

concurenților și asigurarea mesei concurenților, însoțitorilor, invitaților și membrilor comisiei, peste 200 

de persoane la fiecare ediție. 

 În cele 11 ediții, de până acum,  au fost participanți și însoțitori din județele Botoșani, Iași, 

Neamț, Bacău, Olt, Maramureș, Vaslui și, bineînțeles, județul Suceava. 

 Concursul ”Acolada” se desfășoară în parteneriat cu Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” din 

Suceava de unde un grup de profesori de matematică, în frunte cu domnul director Dan Popescu, 

asigură subiectele, supravegherea și corectarea tezelor concurenților, înlăturându-se astfel orice 

suspiciune în ceea ce privește desfășurarea concursului . Acest mod de desfășurare a concursului, unic la 

nivel național, a adus aprecieri atât din partea concurenților,  părinților și profesorilor acestora, cât și din 

partea invitaților, profesori renumiți din Iași, Suceava, Botoșani și Bacău. Ca invitați amintim printre alții 

pe cunoscutul autor de manuale și culegeri școlare Artur Bălăucă și coautorii Gabriel Mârșanu profesor 

la Liceul de Informatică ”Grigore Moisil”, din Iași și Cătălin Budeanu de la Colegiul Național ”Emil 

Racoviță”,din Iași, precum și pe profesorul Vasile Stoica de la Colegiul Național ”Ferdinand” din Bacău, 

Mihai Piticari, profesor din Cămpulung Moldovenesc, reumit autor de probleme pentru olimpiadă. 

Dovadă că acest concurs este apreciat este și faptul că domnul lector, doctor Marius Marchitan de la 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, a participat la aproape toate edițiile concursului, 

onorându-ne ca președinte al concursului. O altă dovadă că acest concurs este apreciat este și faptul că 



acesta face parte din activitățile Societății de Științe Matematice din România, fiind menționat în Gazeta 

Matematică. 

 Cu convingerea că acest concurs va dăinui multe ediții, închei acest scurt istoric al concursului 

mulțumind  tuturor celor care fac posibilă existența lui. Vă așteptăm cu drag! 

 

 

Prof. Vasile Solcanu  

Organizator al concursului 


