
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                     Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
                                                                                                                               Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj 

              Scoala Gimnazială Nicolae Romanescu 
                        Str.Caracal Nr.81  Craiova 200542 
                                                      Dolj    Romania 

                                    Tel /Fax : 0040 251 310112 

               E-mail:  scoala29craiova@yahoo.com       

 

                     
                                                                             Aprobat, 

                                      INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

                                  Prof. LAVINIA ELENA CRAIOVEANU 

   
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  ŞI DESFĂŞURARE  

A CONCURSULUI “MICUL ARHIMEDE” – EDIŢIA a XV-a   – ŞI A SESIUNII 
NAŢIONALE DE REFERATE  

ŞI COMUNICĂRI METODICO-ŞTIINŢIFICE  
“MATEMATICA – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE” – EDIŢIA a XV-a 

 
 Art.1. În scopul stimulării elevilor din şcolile judeţelor Arad, Argeş, Alba, Bihor, Bacău, 
Botoşani, Braşov, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi, 
Mehedinţi, Olt,Vâlcea, Bucureşti în vederea unei pregătiri calitative superioare la matematică, se 
organizează concursul “MICUL ARHIMEDE”.      
 Art.2. Concursul şi sesiunea de referate metodico-ştiinţifice “Matematica – între tradiţie şi 
inovaţie” – ediţia a XV-a – vor avea loc la Şcoala Gimnazială “Nicolae Romanescu” – Craiova situată în 
cartier Valea Roşie, str. Vîntului, Nr.3 – corpul B în zilele de 26-27 Noiembrie 2016, proba scrisă 
desfăşurându-se în data de 26 Noiembrie 2016 ora 10.00 . 
 ART.3. La concurs participă din fiecare şcoală invitată minim 2 elevi din fiecare an de studiu – 
III-VIII. Concursul va conţine proba scrisă cu durata de 2 ore iar subiectele vor fi tip-grilă şi clasice din 
materia cuprinsă în programa şcolară  parcursă până la momentul respectiv. Vor participa elevi din 
minim 3 județe . NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

ART.4. Şcoala organizatoare va pune la dispoziţia concurenţilor baza materială specifică şi va 
crea condiţii identice de lucru tuturor concurenţilor. 
 ART.5. Şcoala organizatoare hotărăşte echipajele care vor participa la concurs în ordinea 
înscrierii şcolilor interesate. 
 ART.6. Premierea este hotărâtă de comisia ştiinţifică a concursului şi se face de către şcoala 
organizatoare. Vor fi acordate premii și mențiuni elevilor participanți, dar nu mai mult de 25% din 
numărul prezenților. 
 ART.7. La înscriere trebuie prezentat:acordul de parteneriat, tabelul nominal – până cel târziu 21 
Noiembrie 2016 – cu elevii participanţi, cadrul didactic însoţitor precum şi referatele (tehnoredactate 4-5 
pagini şi format electronic ce urmează a fi prezentate la Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări 
Metodico-Ştiinţifice “Matematica – între tradiţie şi inovaţie”, tabelele cu elevii participanţi şi referatele 
pot fi depuse individual la secretariatul unităţii, prin fax – 0351801824 , e-mail 
micul.arhimede@scoalaromanescu.ro sau prin poştă la adresa Scoala Gimnazială “Nicolae Romanescu” 
- Craiova Str. Vîntului Nr. 3 , cod postal 200577. 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu’’ 



 ART.8. Cazarea şi masa participanţilor va fi asigurată la C.N. Ştefan Odobleja, Craiova ART. 
9. Concursul şcolar are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului 
la disciplinele prevăzute în curriculum-ul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi 
interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor – în particular, matematicii. 
ART. 10. Concursul promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul 
competiţional. Cerinţele probei permit valorificarea creatoare a cunoştinţelor dobândite de elevi, precum 
şi a capacităţii de sinteză, de analiză, de evaluare, soluţionare şi utilizare a noţiunilor cunoscute. Va fi 
organizată fază intermediară în unitățile de învățământ din județele participante la proiect. 
 
 ART.11. OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

1. Îmbunătăţirea activităţii la clasă prin obținerea performanței școlare. 
2. Realizarea progresului școlar. 
3. Prevenirea eșecului școlar. 

        4. Diseminarea rezultatelor proiectului 
 
ART.12. ACTIVITĂŢI SPECIFICE: 

1. Prezentarea proiectului partenerilor și profesorilor de matematică din țară– septembrie 2016 
2. Promovarea concursului în unităţile de învăţământ preuniversitar din fiecare judeţ-octombrie 2016 
3. Realizarea fazei intermediare -noiembrie 2016 
4. Pregătirea elevilor participanți la faza interjudețeană -noiembrie 2016 
5. Desfăşurarea probelor interjudețene ale concursului –pe secţiuni – noiembrie 2016 
6. Simpozion Naţional de Referate şi Comunicări Metodico-Ştiinţifice ,,Matematica între tradiţie și 
inovaţie”-noiembrie 2016 
7. Diseminarea rezultatelor concursului-decembrie 2016 
8. Valorizarea și autoevaluarea proiectului – decembrie 2016 
 

ART.13. Oferta publică de organizare a concursului cuprinde: 
- Regulamentul după care se organizează concursul; 
- Persoana de contact – coordonatorul concursului; 
- Modul de constituire – pe clase, individual; 
- Data desfăşurării  concursului şi detalii despre program; 
- Perioada de înscriere a şcolilor interesate şi adresa şcolii organizatoare; 
- Detalii despre cazare; 
- Relaţii despre festivitatea de deschidere şi festivitatea de premiere. 

 
ART.14. Şcoala organizatoare are libertatea de a aplica în mod creativ prevederile prezentului 

regulament, conform propriei viziuni asupra organizării şi desfăşurării concursului, stabilind: 
- Varianta de concurs; 
- Tipul probei; 
- Număr de subiecte şi tip de realizare; 
- Valoarea premiilor; 
- Activităţi în afara concursului; 
- Cazarea şi masa participanţilor; 
- Comisiile de propunere a subiectelor, de corectare, de moderare a sesiunii de referate, de 

acordare a premiilor. 
 
ART.15. Calitatea de preşedinte al concursului revine inspectorului şcolar general. Comisiile 

care iau parte la concurs vor cuprinde profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională, 
numărul acestora fiind proporţional cu numărul elevilor participanţi. 



ART.16. În dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba scrisă se desemnează, prin tragere la sorţi 
şi se instruiesc profesorii asistenţi din săli. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la 
atribuţiile şi comportarea lor în timpul probei. 

ART.17. La sesiunea de referate metodico-ştiinţifice participă toate cadrele didactice din 
programul concursului. Moderatorii sesiunii vor fi imparţiali şi vor crea o atmosferă de lucru 
participativă, încurajând toţi participanţii. 

ART.18. În organizarea şi desfăşurarea concursului pot colabora societăţi şi instituţii ştiinţifice, 
culturale, autorităţi locale, persoane fizice sau juridice interesate în a sponsoriza aceste activităţi, în 
condiţiile prezentului regulament. 

ART.19. Lucrările probei scrise şi documentele de evidenţă specifice concursului se predau, pe 
bază de proces-verbal, unui reprezentant din conducerea şcolii şi se păstrează cel puţin 1 an în arhiva 
unităţii şcolare. 

ART.20. Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Se 
pot acorda şi premii speciale, pe baza unor criterii stabilite înainte de proba concursului, de către 
comisia de evaluare şi organizare a concursului. 

ART.21. Nu se admit contestaţii. 
ART.22. Rezultatele concursului POT FI  fi date publicităţii sau publicate pe site-ul instituției. 
ART.23. Elevii participanţi care susţin concursul în afara localităţii de domiciliu vor fi însoţiţi 

de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însoţitor va asigura supravegherea şi îndrumarea 
corespunzătoare a elevilor. 

ART.24. Drepturile elevilor şi ale personalului didactic participant la concurs, celelalte cheltuieli 
materiale consumabile incluse în logistica acestui concurs, alte cheltuieli privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului se vor stabili conform legislaţiei în vigoare. 

ART.25. Şcoala organizatoare va veghea permanent asupra bunei desfăşurări a concursului şi, 
împreună cu cadrele didactice care însoţesc elevii vor urmări integritatea elevilor participanţi. 

 
 

PROF.COORDONATORI, 
  

    - PROF. CRISTIAN MOANŢĂ, INSPECTOR SCOLAR  
                                               - PROF. NICU MARCU, DIRECTOR 

    - PROF. CRISTINA GAVRILĂ, DIRECTOR ADJUNCT 
    - PROF. DANIELA DEACONU, COORDONATOR PROIECTE SI PROGRAME 

EDUCATIVE 
    - PROF. PETRICĂ AURELIA, PROFESOR MATEMATICĂ 

   - PROF. STOICULESCU MELANIA,PROFESOR MATEMATICĂ 
    - PROF. CAZACU SIDONIA, PROFESOR MATEMATICĂ 
    - PROF. CAZACU CONSTANTIN, PROFESOR MATEMATICĂ 
    - PROF. COANDĂ CLAUDIU- PROFESOR MATEMATICĂ. 
         

     
 
 
 
 
DIRECTOR,                                
PROF. NICU MARCU 




