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INVITAŢIE 

Şcoala Gimnazială ,,MIRCEA CEL BĂTRÎN“ Curtea de Argeş,  

în parteneriat cu  

Inspectoratul ŞcolarJudeţeanArgeş, Filiala Argeş a  Societăţii de Ştiinţe Matematice, 

Consiliul Local şi Primăria Curtea de Argeş, Asociaţia Comitetelor de Părinţi pe 

Clase a Şcolii Gimnaziale Mircea cel Bătrîn,  

Familia MATEESCU –MATEESCU SORINAşiMATEESCU ANA MARIA,  

vă invită să participaţi la  CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ  

 

„RAŢIONAMENT” – IN MEMORIAM PROF. MARIANA MATEESCU - OMAGIU 

MINŢII 

ce este inclus în Calendarul activităţilor educative la nivel judeţean.  

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „RAŢIONAMENT” – IN 

MEMORIAM PROF. MARIANA MATEESCU -  CURTEA DE ARGEŞ 

   Fişa de înscriere se va completa şi se va trimite prin e-mail la adresa 

scoala4_mcb_ro@yahoo.comsau fax la nr. de tel.0248/721776, de preferat până vineri, 

06.05.2016, sau cel tarziumarti, 10.05.2016. Persoane de contact, prof. Adriana A. Niţă / prof. 

Nicolae I. Niţă, responsabili proiect (0722338493; 0744343926). 

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala de provenienţă Cadrul didactic evaluator Cadrul didactic îndrumător 

      

 

* Concursul se desfasoarăSâmbătă 14mai 2016 in incintaŞcoliiGimnaziale ,,MIRCEA CEL BĂTRÎN’’ – CURTEA 

DE ARGEŞ. Intrareaelevilor in sala se va face intreorele 9,00-9,30. Rezolvareasubiectelor se face intreorele 10,00-

12,00 pentrucls. IV-VI şi 10,00-13,00 pentruclasele VII-VIII. 

*Proba de concurs constaintr-un test elaboratdupăformatulcelor de la olimpiada de matematică. Subiectele vor fi 

elaborate din materia anilor anteriori si din materia clasei actuale in conformitate cu programa scolara si bibliografia 
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de concurs pentru olimpiada scolara de matematica, in vigoare.  Selectarea subiectelor pentru concursul de 

matematica se va face dintre propuneri facute de cadrele didactice ce predau matematica la şcoli din judeţ, dintre 

problemele apărute in revista Gazeta Matematica şi dintre problemele şiexerciţiile apărute în culegeri de matematică 

sau reviste de specialitate,  ce au avut ca autor pe doamna Mariana MATEESCU. Profesorii din scolile din judet pot 

propune probleme pentru concurs; acestea vor fi predate in format electronic si printate inspectorului de specialitate 

cel tarziu pana pe 10 mai 2016.  

 

 * La concurs participa elevii claselor IV-VIII de la unităţişcolare din judeţulArgeş. Fiecare unitate şcolară poate 

participa cu un echipaj format din 5 elevi, câte un elev de nivel, pentru şcolile gimnaziale cu  o singură clasă pe 

nivel, cu un echipaj format din 10 elevi, câte doi elevi de nivel, pentru şcolile gimnaziale cu 2-3 clase pe nivel şi cu 

un echipaj format din 15 elevi, câte trei elevi de nivel, pentru şcolile gimnaziale cu 4 clase pe nivel sau mai multe. 

Eventualele modificări se vor realiza doar în urma consultării organizatorilor şi cu acordul acestora. Elevii 

participanti la concurs se vor legitima cu carnetul de elev. Odata cu inscrierea  elevilor, data limita fiind 10 mai 

2016, scolile participante vor transmite, obligatoriu, si numele profesorilor corectori. 

 

 

D I R E C T O R,                Responsabil Comisie Metodică, 

 

Prof. Ionel MARINESCU                                             prof. Adriana A. NIŢĂ  

 


