
CONSILIUL CONSULTATIV AL DISCIPLINEI MATEMATICǍ A I.Ș.J. ARGEȘ 

   

    

 
 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Concursul „Dan Barbilian” a fost conceput, de către d-nul inspector Sorin Simion,  în anul 1986,  ca 

o competiţie între 3 oraşe (Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş), fiecare oraş participând cu un echipaj 

format din 10 elevi la fiecare an de studiu. 

Apoi acestor 3 oraşe li s-a alăturat şi oraşul Mioveni şi s-a stabilit ca fiecare oraş să fie gazda 

desfăşurării acestui concurs, prin rotaţie (Piteşti - de 2 ori, Câmpulung, Curtea de Argeş şi Mioveni – câte o 

dată), iar numărul elevilor din echipajele reprezentative să fie proporțional cu cel de gazdă:  Piteşti, în nr 

dublu de elevi/an de studiu  față de Câmpulung, Curtea de Argeş şi Mioveni,  câte 7-10 elevi/an de studiu. 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR 
 

Se adresează elevilor  claselor IV - XII  din judeţul Argeş, cu rezultate bune la Olimpiada de 

matematică, faza judeţeană din anul școlar precedent. NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.   

Elevii participanţi sunt selectaţi din baza de date a Olimpiadei de matematică, faza judeţeană a anului 

şcolar anterior (anul acesta din baza 2016-2017), în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

Dacă numărul de elevi selectaţi dintr-un oraş la o clasă este mai mic decât norma prevăzută, atunci 

oraşul respectiv are dreptul de a completa lotul din baza de date a Olimpiadei de matematică, faza locală a 

anului școlar anterior în care se desfășoară concursul, în ordinea descrescătoare a punctajelor, dar 

punctajul să nu fie mai jos de 10 puncte. Orice altă modalitate de completare a lotului se va aproba de 

către Consiliul Consultativ al disciplinei matematică cu cel puțin șase luni înainte de desfășurarea 

concursului. 

    Concursul se organizează cu participarea directă a elevilor din clasele IV - XII, la școala 

organizatoare din orașul desemnat. Fiecare oraș va fi gazdă a concursului, proporțional cu numărul 

participanților în concurs, Piteștiul de  doua ori în cinci ani, celelalte orașe o data la cinci ani. Anul școlar 

curent, ca școala organizatoare este Colegiul Național “ Vlaicu-Vodă”, Curtea de Argeș, iar concursul 

se va desfășura în data de 9 decembrie 2017.  
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ELABORAREA SUBIECTELOR 
               

Subiectele de concurs vor fi alcătuite de ISJ Argeş, cu sprijinul profesorilor de matematică din județ, 

membri ai Consiliului Consultativ al disciplinei. Cadrele didactice implicate vor concepe subiecte de la o 

clasă la care nu au elevi în concurs și care nu au rude în examen, conform Metodologia competitii scolare, 

aprobată prin OMECTS nr. 3035 din 10.01.2012. 

           Programa de concurs va avea în vedere competenţele specifice şi conţinuturile din programele şcolare 

MEN, corespunzătoare fiecărui an de studiu pentru anul şcolar în curs. 

                    Structura subiectelor va fi următoarea: 

Clasele IV – VI - 3 subiecte notate cu 0 – 7p; timp de lucru: 2h 

Clasele VII – XII - 4 subiecte notate cu 0 – 7p; timp de lucru: 3h. 

CORECTAREA LUCRĂRILOR 
 

                   Corectarea lucrărilor va fi coordonată de către membrii comisiei și se va efectua de o comisie 

numită în anexa la decizia de concurs.  Cadrele didactice implicate vor corecta lucrările de la o clasă  diferită 

de cea la care au elevi în concurs sau rude în concurs, conform metodologiei.        

                   Corectarea lucrărilor concursului se efectuează conform reglementărilor cuprinse în 

metodologie.                         

 Organizatorii au dreptul de a modifica prezentul regulament, având  obligaţia de a anunţa 

modificările făcute pe site-ul ISJ Argeş, cu cel puţin șase (6) luni înainte de data desfăşurării concursului. 

CONTESTAŢII 
 

                    Contestaţiile se pot depune, la unitatea în care s-a desfășurat concursul, de către elevul major 

sau de către părintele elevului minor, după afişarea rezultatelor,  în termen de cel mult 30 minute de la 

afișarea rezultatelor  la avizierul unității în care s-a desfășurat concursul. Vizualizarea lucrării se permite 

doar elevului în cauză, major sau minorului însoțit de un singur părinte și nu altcuiva. Lucrarea se 

secretizează (pe nume și semnături corectori) înainte de vizualizare și elevul are dreptul, după vizualizare, să 

renunțe la contestație.       

                 Pentru fiecare problemă contestată se depune cerere separată. O contestaţie este acceptată dacă 

punctajul obţinut diferă, în plus sau în minus, de cel iniţial. 
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PREMIEREA 
 

         Rezultatele finale se afişează după contestaţii. 

 La fiecare an de studiu se acordă un premiu I, un premiu II, un premiu III şi menţiuni. Numărul total al 

premiilor şi menţiunilor nu poate depăşi 15% din totalul elevilor din concurs. Pentru rezultate deosebite, 

comisia de evaluare poate acorda Marele Premiu (echivalent cu Premiul I). 

 Se poate acorda câte un premiu special la fiecare an de studiu, după criterii care vor fi stabilite înaintea 

concursului şi vor fi comunicate de către Comisia de Organizare şi evaluare a Concursului judeţean „Dan 

Barbilian”. 

 Premierea se va materializa în funcţie de posibilităţile financiare existente. 

Eventualii sponsori ai concursului beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege şi de publicitate 

asigurată în timpul desfăşurării concursului. 

PRECIZĂRI 
 

            Nu se poate considera ca discriminatorie neparticiparea la concurs a unui elev care nu se încadrează 

în condițiile de desfășurare ale acesui concurs.  

Nu sunt tolerate în nici un mod intenţiile/situaţiile de fraudă în timpul concursului şi/sau 

comportamentele neadecvate.  

Astfel: 

 a) candidaţii care sunt dovediţi că au avut intenţie de fraudare sau au fost surprinşi în situaţie de 

fraudă în concurs vor fi eliminaţi din concurs – la propunerea profesorului supraveghetor şi cu aprobarea 

preşedintelui de Comisie; în această prevedere sunt incluse şi situaţiile de utilizare a telefoanelor mobile sau 

a altor sisteme electronice;  

b) candidaţii care vor perturba bunul mers al concursului şi/sau vor deteriora în orice mod 

proprietăţile şcolii şi/sau ale colegilor lor vor fi eliminaţi din concurs şi vor răspunde material şi, după caz, 

disciplinar pentru pagubele produse. 

 

                Toate detaliile organizatorice, rezultatele obţinute se vor afişa pe site-ul ISJ Argeş  

http://www.isjarges.ro și pe site-ul   http://concursuri-matematica-arges.weebly.com/. 

 

http://www.isjarges.ro/index.php/curriculum-asig-calitatii/matematica
http://concursuri-matematica-arges.weebly.com/

