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ARGUMENT 
 

Concursul de matematică „ MATE +” se adresează elevilor din clasele a II-a, a 
III-a și a IV-a și urmărește stimularea și antrenarea elevilor cu aptitudini, înclinații și 
interes în studiul matematicii. 

La acest concurs, participarea este opțională și vizează dezvoltarea spiritului 
inventiv și creator, precum și abilitățile practice ale elevilor de a arăta utilitatea și 
necesitatea studierii acestei științe exacte catalogate ca foarte dificilă. 

Prin această acțiune ne propunem să promovăm performanța la matematică în 
rândul micilor școlari prin atragerea lor spre studierea acestei discipline și sub alte 
forme decât cele clasice și dorim punerea în valoare a cunoștințelor și deprinderilor 
acestora prin identificarea unor metode originale de rezolvare a exercițiilor și 
problemelor. 
 
SCOP: 
 

 Descoperirea elevilor cu aptitudini mai mari decât medii din domeniul matematicii 
și stimularea acestora spre a se transforma în capacități. 

 
OBIECTIVE: 
 

 Participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice și elevi, în vederea 

promovării competitivității; 

 Formarea și dezvoltarea competențelor matematice;  

 Diminuarea memorării mecanice; 

 Dezvoltarea  voinței și a perseverenței în muncă;  
 Promovarea competitivității și valorii, altele decât cele apreciate la orele de curs. 



Regulament de organizare și desfășurare a 
Concursului Regional  

„MATE +” 

 
 

CAP. I 

Cadrul general 

 
Art. 1   Prezentul regulament definește  cadrul specific de  organizare  şi 

desfăşurare a  Concursului Regional  „MATE +” dedicat elevilor din clasele  
II-IV din unitățile de învățământ preuniversitar, de stat sau particulare.  

Art. 2 Obiectivul central vizează stimularea elevilor din clasele II-IV, cu 
performanțe școlare înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în 
domeniul matematicii.  

Art. 3 „MATE +” promovează competitivitatea și valoarea, alta decât cea 
apreciată la orele de curs.  

Art. 4 Concursul se desfăşoară în trei etape (locală, județeană și regională), 
pe niveluri corespunzătoare claselor II-IV, iar participarea la etapa anterioară 
(faza locală și județeană) este obligatorie.  

Art.5 Concursul se va desfășura astfel: 
 

 cu participare directă , cu subiecte unice și la aceeași oră, în 
toate centrele de organizare din țară. 

 

Cap. II 

Organizarea concursului 

 
Art. 1 Concursul este organizat de Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

Huși, jud.Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui și 6 școli 
din județe diferite ale țării.  

Art. 2 Concursul constă într-o probă scrisă, individuală, pentru susținerea 
căreia concurenții vor apela la conținuturile specifice disciplinei matematică              
( atașate regulamentului).  

Art. 3 Comisiile de organizare și evaluare ale concursului sunt constituite şi 
funcționează conform prevederilor Metodologiei – cadru de organizare şi 
desfășurare a competițiilor școlare (OMECTS nr. 3035/2012).  

Art. 4 Elaborarea subiectelor și a baremelor de corectare revin grupului de 
lucru de la școala organizatoare.   

Art. 5  Calendarul etapelor concursului va fi elaborat și comunicat în fiecare 
an de școala organizatoare. 

 
 

 



                                                          Cap.III 
                                             Înscrierea în concurs 
 

Art. 1  Se pot înscrie în concurs elevi din clasele a II-a, a III-a și a IV-a de la 
orice instituție de învățământ preuniversitar de stat din cele șase județe 
partenere;  

Art. 2  Nu se percep taxe pentru înscrierea în acest concurs!  
Art.3 Sunt considerați înscriși în concurs toți copiii (care doresc să participe) 

de la o anumită școală, numai după ce școala respectivă completează 
Protocolul de colaborare și îl trimit scanat la adresa de e-mail: 
concursmateplus@yahoo.com, până cel târziu în ziua de 31.01.2020. 

 
 
                                                        Cap. IV 

Proba de concurs 
 

Art. 1 Subiectele se stabilesc de către comisie, în concordanță cu programa 
școlară la zi. Limitările de prag se vor anunța cu cel puțin 30 de zile înaintea 
desfășurării concursului.  

Art. 2 Timpul de lucru este de 90 de minute. 
Art. 3 Comisia de concurs se întrunește înainte pentru stabilirea subiectelor 

și multiplicarea acestora. 
Art. 4 Pentru corectarea lucrărilor și stabilirea clasamentului, vor fi cooptați 

profesori care nu au elevi în concurs, la clasa respectivă. 
Art. 5 Lucrarea, pentru fiecare clasă, va conține 4 subiecte,  punctajul 

maxim fiind de 100 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Art. 6 Comisia de contestații este alcătuită din cadre didactice, altele decât 

cele care au corectat. Nota de la recorectare rămâne definitivă, fără a se tine 
seama de diferența în plus sau în minus fata de nota inițială. Rezultatele finale 
vor fi transmise în format electronic tuturor școlilor participante. 

Art. 7 Toate materialele necesare desfășurării concursului se vor asigura de 
către școala organizatoare. 

Art. 8 Faza locală a concursului va avea loc pe data de 22 februarie 2020. 
Art. 9 Faza județeană va avea loc pe data de 25 aprilie 2020 
Art. 10  Faza regională va avea loc pe data de 30 mai 2020. 
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Cap. V 

                                            Desfășurarea concursului 
 

Art. 1 La început de an școlar, inițiatorii concursului (Școala „Mihail 
Sadoveanu” Huși, jud. Vaslui) trimit în toate centrele de organizare județene 
partenere, invitația de a lua parte la concurs, programul și  metodologia de 
desfășurare .  

Art. 2 Pentru etapa locală, se vor stabili școlile partenere - centre de 
organizare zonale pentru școlile limitrofe, care și-au exprimat acordul de 
participare. Acestea vor primi subiectele elaborate de școala inițiatoare în 
format electronic și vor desemna o Comisie de organizare(formată din 
președinte și 3 membri)care va avea următoarele atribuții: 

- Preluarea subiectelor și baremelor de corectare de la organizator; 
- Multiplicarea și distribuirea subiectelor pe clase; 
- Susținerea probei de concurs; 
- Corectarea lucrărilor elevilor ; 
- Comunicarea listei cu elevii promovați în etapa următoare (elevii care au 

obținut 85-100 puncte); 
- Trimiterea prin e-mail la centrele de organizare județene a rezultatelor 

elevilor, în termen de 24 ore de la susținerea concursului. 
Art. 3 Participarea elevilor la etapa județeană este condiționată de 

participarea la faza locală și de punctajul obținut în această etapă. 
Art. 4 Etapa  județeană va avea loc în centrul unic din județele care au 

elevi promovați la această fază. Fiecare școală organizatoare parteneră, care 
este Centru de organizare județean, va desemna o Comisie Județeană de 
Evaluare, care va avea următoarele atribuții: 

- Preluarea subiectelor și baremelor de corectare de la organizator; 
- Multiplicarea și distribuirea subiectelor pe clase; 
- Susținerea probei de concurs; 
- Corectarea lucrărilor elevilor și centralizarea rezultatelor; 
- Comunicarea listei cu elevii promovați în etapa următoare (elevii care au 

obținut 90 -100 puncte); 
- Trimiterea prin e-mail,  la școala inițiatoare,  pe adresa 

concursmateplus@yahoo.com a rezultatelor elevilor(în ziua concursului, până 
la ora 18,00). 

Art. 5 Participarea elevilor la faza regională este condiționată de 
participarea la faza județeană și de punctajul obținut în această etapă(cel puțin 
90 puncte). 

Art. 6  Desfășurarea etapei regionale 
Participarea elevilor calificați la faza regională va avea loc la școala 
inițiatoare a proiectului (Școala „Mihail Sadoveanu” Huși, jud. Vaslui) 

Art. 7 Comisia de organizare și evaluare va fi formată din câte un 
reprezentant din școlile partenere din zona Moldovei și va avea următoarele 
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atribuții: 
- Selectarea (prin tragere la sorți) și multiplicarea subiectelor; 
- Transmiterea subiectelor în centrele unice din fiecare județ partener; 
- Susținerea în bune condiții a probei de concurs; 
- Organizarea și desemnarea comisiilor de supraveghere și evaluare; 
- Comunicarea rezultatelor către toate școlile participante se va face în 

termen de 24 de ore de la susținerea probei; 
Art. 7 Pentru  faza regională, Președintele Comisiei de Evaluare va fi 
inspectorul de specialitate.  
 

 
 

Cap. VI 
Premierea 
 

 
Art. 1 Ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute.  
Se acordă diploma elevilor participanți la etapele locală după cum urmează: 
- pentru punctaje cuprinse între 85 de puncte şi 89,99 puncte (mențiune);  
- pentru punctaje cuprinse între 90 de puncte şi 93,99 puncte (premiul  III);  
- pentru punctaje cuprinse între 94 de puncte și 97,99 puncte (premiul  II);  
- pentru punctaje cuprinse între 98 de puncte și 100 de puncte (premiul I). 

  
Art. 2 La etapa județeană și regională , se vor premia elevii participanți, 

după cum urmează: 
- pentru punctaje cuprinse între 90 de puncte şi 92,99 puncte (mențiune);  
- pentru punctaje cuprinse între 93 de puncte şi 95,99 puncte (premiul  III);  
- pentru punctaje cuprinse între 96 de puncte și 98,99 puncte (premiul  II);  
- pentru punctaje cuprinse între 99 de puncte și 100 de puncte (premiul I).  
  
Art. 3 Cadrele didactice participante vor primi adeverințe în funcție de 

modalitatea de implicare în organizarea și desfășurarea concursului (îndrumător 
lot / asistent / evaluator / organizator). 
 

Contact: concursmateplus@yahoo.com 
 

 Înv. Maria Mihăilescu – 0766405857 
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