
Regulament de participare 

Concurs  judeţean  „MATE - PAS CU PAS” - Ediţia a II-a 

(C.A.E.E.J. Sem al II-lea, poziţia 91) 

 

 Data concursului: sâmbătă,  21 aprilie 2018. 

  Concursul se adresează elevilor cu înclinaţii şi aptitudini pentru matematică din clasele a 

II-a, a III-a şi a IV-a din unităţile şcolare din judeţ. Fiecare cadru didactic poate participa  la 

concursul de matematică cu maxim 2 elevi, în limita a 120 de locuri. 

Subiectele vizează materia parcursă de elevi şi specificată în programa şcolară, având un grad de 

dificultate sporit. 

 Testul va fi structurat şi punctat astfel:  

 Partea I: 50 puncte (10 subiecte tip grilă); 

 Partea a II-a : 40 puncte ( 2 subiecte cu rezolvare clasică); 

 Oficiu: 10 puncte 

Timp de lucru: 2 ore pentru toate clasele 

 

Înscrierea participanţilor: 

Înscrierile se pot face pe baza fişei de înscriere (ANEXA 1), în perioada,  11- 18 aprilie 2017, 

la adresa de e-mail: matepascupas@yahoo.com.  

 Completarea parteneriatului (ANEXA 2)  este facultativă. 

Nu se percepe taxă de participare. 

 

Desfăşurarea concursului:  

Concursul are loc la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” - Structura Şcoala Gimnazială 

Nr. 1 Piteşti, Str. Negru Vodă nr. 29 (fosta Şcoală Nr. 9) 

Prezenţa elevilor în săli se impune a fi la ora 8:30. Concursul de matematică se va desfăşura între 

orele 9:00 - 11:00.  

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, 

sâmbătă, 21 aprilie 2018. 

  Afişarea rezultatelor:  sâmbătă, 21 aprilie 2018, după ora 18:00.  

Nu se admit contestaţii.  

Premii: Se vor acorda premii şi menţiuni pentru 15% din numărul de concurenţi – se va 

acorda doar un singur premiu I, un singur premiu II şi un singur premiu III, iar restul până la 

15% se va completa cu menţiuni. În cadrul proiectului se elibereaza diplome de participare şi 

adeverinţe pentru diferite categorii de persoane participante, la solicitarea acestora. Adeverinţele 

sunt eliberate de unitatea aplicantă. 

 Diplomele se vor ridica de către participanți de la secretariatul Școlii Gimnaziale "Nicolae 

Bălcescu", Pitești.  

Criterii de evaluare 

Se vor puncta maximum rezolvările corecte şi complete, aspectul ordonat al lucrării, capacitatea 

de argumentare profundă a rezultatelor obţinute, creativitatea, originalitatea şi optimizarea în 

soluţionarea problemelor. 

 

 Informaţii suplimentare: prof. înv. primar Bădescu Monica, tel. 0752264877 

                                prof. înv primar Dicu Emanuela  tel. 0729054470 

 



ANEXA 1 

 

 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEŢEAN  DE MATEMATICĂ 

„MATE - PAS CU PAS” 

                        EDITIA a II-a  - 21 aprilie 2018 

                 

         ŞCOALA .................................................................................................                            

         ADRESA SCOLII .................................................................................                      

         NR. TEL ..................................................................................................                  

         E-MAIL  .................................................................................................. 

 

 

 

Nume și prenume elev Clasa Școala Cadru didactic 

îndrumător 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”           Şcoala ...................................         

Piteşti - Argeş                                                     Loc............................Jud............................ 

Str. Nicolae Bălcescu Nr. 141   

Tel. 0248 287058                                                                Tel.      

Email: scoala6pitesti@yahoo.com  

Nr. .................. din ..........................                   Nr. .................. din .........................................  

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 

 

 

1. Părţile contractante: 

  A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” , str. Nicolae Bălcescu, Nr. 141, 

localitatea Piteşti, judeţul Argeş,  reprezentatǎ prin director prof. Niculae Adrian, în calitate de 

Aplicant. 

 B) ŞCOALA……………………………………………….… , str………………………........., 

Nr. ……………, localitatea ………………………., judeţul Argeş,  reprezentatǎ prin director 

…………………….........................… şi ……………………………………........, în calitate de 

Partener. 

2. Obiectul contractului: 

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

vederea organizării şi desfăşurării în instituţia aplicant a concursului judeţean de matematică 

„MATE - PAS CU PAS”, 21 aprilie 2018, aprobat C.A.E.E.J. Sem al II-lea, poziţia 91. 

3. Grup ţintă: Elevii claselor II-IV  

  4. Obligaţiile părţilor: 

A) Aplicantul se obligă: 

- să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să facă publice rezultatele concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- 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  intră  în  vigoare  la  data  semnării  acestuia  şi  este  valabil  pe  perioada semestrului 

al II-lea, an şcolar 2017 - 2018. 

 

 

Aplicant,                     Partener, 

  Director,                               Director, 

Prof. Niculae Adrian                    Prof.  

 

 

mailto:scoala6pitesti@yahoo.com

