
Regulamentul concursului judeţean 

„MATEMATICA – punte între științe” 
Concurs de matematică, științe ale naturii, fizică, chimie 

 

 Calendarul desfăşurării concursului: 

► 25 martie - 10 aprilie 2019_ înscrierea echipajelor și școlile participante în proiect; 

► 17 - 19 aprilie 2019_ desfășurarea, jurizarea și premierea echipajelor. 

Mod de desfășurare: 

 PARTICIPARE DIRECTĂ - echipaje de câte 4 elevi pe nivel de vârstă care vor rezolva 

împreună probleme de: 

 matematică și științe ale naturii pentru elevii claselor II-V; 

 matematică, științe ale naturii și fizică pentru elevii claselor a VI-a și 

 matematică, științe ale naturii, fizică și chimie pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a; 

 Regulament de participare: 

 a). Fiecare școală înscrisă în proiect poate participa cu câte un echipaj / cadru didactic 

format din 4 elevi pentru clasele IIVIII. 

 b). Pentru înscrierea la concurs: 

 va fi trimisă FIŞA DE ÎNSCRIERE online dacă e posibil (format Word) sau direct 

la unitatea școlară până la data de 10 aprilie 2019; 

 în ziua concursului se va aduce 1 singur Acord de parteneriat pentru toate cadrele 

participante dintr-o unitate școlară, avizat de conducerea unităţii (în dublu 

exemplar) care va fi vizat în ziua concursului și de către școala noastră. 

Fișa de înscriere trimisă online va fi salvată cu următoarea deumire: clasa-scoala-cadru 

didactic (exemplu: 2-Goga-Cheregi Florina). 

ATENȚIE: Într-un fișier Word se va trimite un singur echipaj / cadru didactic! 

Adrese de e-mail: octavian.goga2012yahoo.com  pentru ciclul primar 

       ildikocozma@yahoo.com  pentru ciclul gimnazial 

Adresa școlii: Aleea Postăvaru nr. 3, Satu Mare 

 c). Componența comisiei de evaluare: 

 profesori de învățământ primar care nu au copii înscriși în concurs; 

 profesori de matematică, fizică, chimie, biologie; 

 d). Subiectele de concurs vor fi realizate de către o echipă de profesori în colaborare cu 

inspectorii de specialitate de la învățământ primar și catedrele de matematică și științe, profesori  

metodiști. 

 Organizarea și desfășurarea concursului: 

mailto:felicia_hgr@yahoo.com
mailto:ildikocozma@yahoo.com-


  a). Şcolile partenere vor fi prezente miercuri, 17 aprilie 2019, ora 12:30 la Şcoala 

Gimnazială „Octavian Goga”, cu echipaje formate din 4 elevi, pentru organizarea echipajelor și 

pregătirea concursului; 

 b). Cadrele didactice însoţitoare vor aduce Acordul de parteneriat în 2 exemplare semnat de 

conducerea unităţii. 

   c). Corectarea lucrărilor se va realiza în incinta Şcolii Gimnaziale „Octavian Goga”, în data 

de 17 aprilie 2019, după finalizarea concursului. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul ISJ in maxim 

48 ore. 

 d) Premierea va fi făcută ulterior. 

 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

  Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi 3 menţiuni pentru fiecare nivel de 

clasă, în limita a 25% din totalul lucrărilor participante. 


