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   Inspectoratul Școlar Județean Argeș  

Colegiul Național „VLAICU-VODĂ” Curtea de Argeș 

 

     

 

 

Curtea de Argeș,  9 decembrie 2017 

Regulament  
Sesiune de comunicări şi dezbateri ştiinţifice  

pentru profesori 

Concursul «  DAN BARBILIAN » 

  Ediţia a XXXI-a  

 

 Motto:  „Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul” 

 (Galileo Galilei) 

 
 

 

I. SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI DEZBATERI 

TEMATICE 
 

 

1. Pot participa cu lucrări profesorii înscriși ca profesori evaluatori la 

concursul „Dan Barbilian”; 

 

2. Profesorii îşi vor susţine lucrările în data de 9 decembrie 2017, orele 16 în 

sala afişată, de la Colegiul Național “Vlaicu-Vodă” Curtea de Argeș ; 

 

 

3. Fiecare profesor participant va completa anexa şi o va trimite pe mail la 

adresa din anexă; termen limită 6 decembrie 2017. 

 

4. Lucrările trebuie să conţină materiale realizate prin contribuție personală 

care trebuie să aibă ca temă principală „Matematica este pretutindeni” şi 

care vor prezenta interdisciplinaritatea matematicii, legătura cu celelalte 

științe, cu arta, cu viața cotidiană. 

 

5. Lucrările vor respecta următoarele cerinţe de redactare: 

 textul va fi tehnoredactat, în document MS Word format A4, cu 

marginea stângă şi dreaptă de 20 mm, iar sus şi jos de 20 mm. Pentru 
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antet se cere dimensiunea de 15 mm şi pentru subsol de 20 mm. 

Toate paragrafele din lucrare se vor scrie spaţiate la un rând, cu font 

Times New Roman 12, normal, aliniere stânga-dreapta. 

 lucrarea va avea o foaie de titlu, care va conţine titlul lucrării,  

numele autorului şi şcoala pe care o reprezintă; 

 lucrarea va conţine o bibliografie; 

 paginile vor fi numerotate la dreapta jos; 

 paginile vor fi prinse într-un dosar; 

 lucrările trebuie să exprime rezultatul contribuției proprii, materialele 

trimise cu erori de scriere sau gramaticale şi cele neconforme cu 

cerinţele de mai sus,  nu vor fi acceptate; 

 prezentarea posterului sau a rezumatului pe calculator va dura maxim 

5 minute; neîncadrarea în timp va duce la descalificarea concurentului; 

 

6. Fişele de înscriere (vezi anexa) vor fi trimise pe mail domnului prof. Gobej 

Adrian, până în data de 6 decembrie 2017; 

 

7. Lucrarea va fi înregistrată pe un CD/DVD care va fi depus în data de 9 

decembrie 2017 la sediul Colegiului Național „Vlaicu-Vodă” Curtea de 

Argeș, odata cu venirea dumneavoastră la corectarea lucrărilor de la 

concursul de matematică „Dan Barbilian”; 

 

8. Fiecărui profesor participant care-şi va susţine materialul i se  va înmâna  

o diplomă de participare. 

 

                                                                                  

 

 

 

Inspector școlar pentru matematică, 

Prof. Ligia Cristinca SURUGIU  

 

 

 


