
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

CONCURS JUDEŢEAN ,,MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ” 

 

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE 

 

1. Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială ,,G.E.Palade’’ Ploieşti 

2. Data şi intervalul orar de desfăşurare: 28.03.2020, orele 10:00-12:00 

3. Grupul ţintă: Elevi din clasele I-IV 

4. Coordonatori: Prof. înv. primar Pavel Adriana, prof. Inv. primar Gheorghe Diana, director adj. prof. 

Burlan Aurelia 

Membrii echipei de organizare : 

Director prof. Tudor Mihaela 

Prof. inv. primar Dragomir Cristina 

Prof. inv. primar Pintilie Carmina 

5.  Secţiuni: Susţinerea probei scrise cu o durata de 2 ore pentru testarea cunoştinţelor de matematică şi 

dezvoltarea logicii în domeniul matematicii.  

6. Argument 

Ideea proiectului concurs ,, ,,Matematica în viaţa noastră’’a aparut ca o necesitate de abordare a 

matematicii din perspectiva legării acestei discipline şcolare de cotidianul în care trăieşte elevul, care să vină 

în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară. 

Acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii, dar şi familiile acestora, alte cadre didactice de 

posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de matematică.  

7. Obiective generale:  

- Relansarea ştiinţelor implicate în explicarea fenomenelor naturii cu ajutorul matematicii, a cunostinţelor 

dobândite la această disciplină; 

- Stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-

şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare.  

- Dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. 

8. Condiţii de participare: 

-La concurs pot participa numai elevii care au fost înscrişi în prealabil in perioada stabilita prin regulament 

– maxim 3 elevi/nivel clasa la care preda fiecare cadru didactic; 

- La concurs pot participa elevi ai şcolilor din judeţul Prahova sau alte judete, de la învăţământul primar 

-Subiectele propuse se trimit pana la data limita de inscriere pe adresele de email ale organizatorilor: 

lady_dy40@yahoo.com si adypdia@yahoo.com 

-Elevii vor fi însoţiţi de cadrul didactic coordonator care isi va anunta participarea pentru supraveghere si 

evaluare.  

-Nu se percepe taxă de participare; 

-Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor finale obţinute. Numărul premiilor 

(I,II şi III) nu poate depăşi 25% din numărul total de participanţi prezenți la concurs. Se pot acorda menţiuni 

în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform deciziei comisiei de organizare 

-Toti elevii vor primi diplome de participare iar cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare. 
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9.  Condiţii de înscriere: Înscrierea se va face în linkul alăturat, alaturi de acordul de parteneriat (ANEXA 

2) semnat si scanat de catre parteneri în perioada 20.02.2020 - 20.03.2020 (adypdia@yahoo.com, 

lady_dy40@yahoo.com.) 

10. Evaluarea: 

- Subiectele vor fi elaborate de către comisia de organizare a concursului sau propuse de către profesorii 

parteneri.  

-Subiectele vor avea itemi de evaluare a cunoştinţelor de matematică, conform nivelului fiecărui an de 

studiu şi itemi de evaluare a capacităţii de logică a elevilor.  

-Lucrările elevilor vor fi evaluate in ziua concursului de către o comisie, formată din cadre didactice de 

specialitate de la şcoala organizatoare şi de la şcolile participante la concurs. Evaluarea lucrărilor se va face 

cu puncte de la 0 la 100, pe baza baremului de corectare stabilit pentru fiecare clasă. 

-Afişarea rezultatelor pe site-ul scolii pe 28.03.2020, dupa ora 18.00. 

-Premierea elevilor va fi organizată într-un cadru festiv o dată care va anunţată profesorilor implicaţi din 

şcolile partenere. 

 

Director, 

Prof. Tudor Mihaela 
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Şcoala Gimnazială „George Emil Palade“                            Şcoala ………………………………....... 

Str. Aleea Godeanu, Nr. 4   Ploiesti                                     Loc. …………………Str. …….................. 

Jud. Prahova, cod 100262                                                     Jud. ................., cod ......................... 

Tel.: 0244-556602                                                                  Tel.: ......................................................... 
Nr. înregistrare: .............  Data: .....................                                          Nr. înregistrare: .............  Data: ..................... 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi, ..................................... 

1. Părţile contractante: 

A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,GEORGE EMIL PALADE” Str. Aleea Godeanu, Nr. 4, Judeţul  PRAHOVA, 

reprezentată prin Director prof. Tudor Mihaela, prof. înv. primar Gheorghe Diana, prof. înv. primar Pavel Adriana, 

prof. Burlan Aurelia în calitate de Aplicant 

B) ŞCOALA ..................................................................................................  reprezentată prin Director 

…………………………….………………….. şi înv./inst./prof. .…………………………………… 

…………………………….calitate de Partener. 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării 

şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Județean  „MATEMATICA  ÎN VIAȚA 

NOASTRĂ“  înscris în CAEJ 2020, pozitia 147 

3. Grup ţintă:  Elevi din clasele I-IV 

4. Obligaţiile părţilor: 

 A) Aplicantul se obligă: 

 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să colecteze lucrările realizate de către elevi;  

- să asigure jurizarea lucrărilor;  

- să mediatizeze rezultatele concursului. 

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să înscrie elevii în concurs; 

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. Durata acordului: 

 Acordul  de parteneriat se încheie în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este valabil 

pe perioada martie–aprilie 2020. 

6. Clauze finale ale acordului: 

 Concursul Județean „Matematica în viața noastră “ face parte din categoria activităţilor extraşcolare din CAEJ 

2020, poziția 147 şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din județ. 

 

Aplicant,        Partener, 

Şcoala Gimnazială „George Emil Palade “ Ploieşti     

Director,   

Profesor Tudor Mihaela 


