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REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN 

                                DE MATEMATICĂ „ION  IONESCU” 

 

 

1. Locul de desfăşurare:  
Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu” Valea Călugărască 

2. Data şi intervalul orar de desfăşurare: 8 decembrie 2018, orele 10:00-12:00. 

Accesul in scoala numai pentru elevi si cadrul didactic coordonator: 9,00-9,30. 

3. Parteneri: 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

 Societatea de Ştiinţe Matematice – Filiala Prahova 

 Primăria Valea Călugărească 

4. Grupul ţintă: 

 Elevi din învăţământul primar: clasele III-IV. 

 Elevi din învăţământul gimnazial clasele V-VIII. 

5. Coordonator: Prof. Mateescu Cristina 

Membrii echipei de organizare : 

 Director prof. Mincu Viorica 

 Director adjunct prof. Listoschi Neacsu Raluca Andreea 

 Prof. Enache Ion 

 Prof. Enache Daniela  

 Prof. înv. primar Cojocaru Mirela 

 prof. inv. primar Croitoru Ana Maria 

 Prof. Radu Gilica 

6. Secţiuni: 

 Susţinerea probei scrise cu o durata de 2 ore pentru testarea cunoştinţelor de 

matematică şi dezvoltarea logicii în domeniul matematicii.  

7. Argument: 

           Şcoala Gimnazială ‚,Ion Ionescu” Valea Călugărească organizează concursul 

judeţean de matematică, purtând numele marelui matematician, profesor la 

Universitatea Politehnică Bucureşti. Acesta, împreună cu un grup de colaboratori 

apropiaţi, întruniţi  la Valea Călugărească, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pun bazele 

Societăţii de Ştiinţe Matematice din România şi iniţiază publicaţia Gazeta 

Matematică. Astfel, profesorul Ion Ionescu a creat o lucrare  care să sprijine  

pregătirea elevilor în domeniul matematicii, celebra revistă  Gazeta Matematică, 

apărută pentru prima dată pe 15 septembrie 1895. De atunci, mii de elevi din România 

s-au pregătit pentru concursuri, olimpiade şi întreceri naţionale şi internaţionale, 

având un prieten de nădejde în Gazeta Matematică. Prin organizarea concursului de 

matematică „Ion Ionescu”, şcoala noastră doreşte să păstreze vie memoria marelui 

matematician şi să contribuie la promovarea elevilor capabili de performanţă în 

domeniul matematicii.  

8. Obiective generale: 

 Dezvoltarea gândirii logico-matematice a elevilor.  
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 Stimularea creativităţii şi originalităţii elevilor. 

 Crearea posibilităţii de afirmare a elevilor talentaţi în domeniul matematicii.  

 Descoperirea  şi selecţionarea elevilor capabili de performanţă în domeniul 

matematicii.  

 Dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. 

 Promovarea cooperării între şcolile din mediul rural şi cele din mediul urban. 

 Promovarea egalităţii de şanse între elevii din mediul rural şi cel urban.  

9. 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 (clasele III-IV) şi învăţământul gimnazial (clasele          

V- VIII).  

 Elevii vor fi însoţiţi de cadrul didactic coordonator care isi va anunta 

participarea pentru supraveghere si evaluare.  

 Nu se percepe taxă de participare; 

 Fiecare scoala participanta aduce un plic cu burduf timbrat si 

autoadresat pentru transmiterea ulterioara a diplomelor; 
 Elevii premianţi vor primi diplome de merit iar restul elevilor vor primi 

diplome de participare; 

 Cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare.  

10. Condiţii de înscriere  

 Înscrierea elevilor participanţi la concurs se va face în perioada 26-29 

noiembrie 2018. Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic 
coordonator din fiecare şcoală participantă, care va expedia fişa de 

înscriere completată (Anexa 1), semnata si stampilata de catre director, pe 

adresa de e-mail mentionata in formularul de inscriere.  

 Şcolile care doresc, pot încheia parteneriate cu şcoala organizatoare, prin 

completarea şi expedierea formularului din anexa 2.   

11. Evaluarea 

 Subiectele vor fi elaborate de cadre didactice care predau la Şcoala 

Gimnazială „Ion Ionescu” Valea Calugareasca si cadre didactice cu vasta 

experienta, cu consultarea ISJ Prahova; 

 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.  

 Rezultatele evaluarii vor fi transmise fiecarei scoli participante on-line in 

maxim 48 ore de la desfasurarea concursului;  

 Diplomele vor fi expediate dupa completarea lor cu numele elevilor premianti 

si semnate de ISJ Prahova; 

 Experierea diplomelor se face in maxim 14 zile de la desfasurarea concursului; 

 Concursul este organizat conform OMECTS 3035/ 2012; 

 

 

Director, 

Prof. Mincu Viorica 


