
Regulament de organizare și desfășurare a Proiectului “Dan Barbilian - Matematica în viața 
noastră”  

I. Cadru general 
 Proiectul “Dan Barbilian - Matematica în viața noastră” se adresează elevilor cu interes  
deosebit în studiul matematicii și cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 28 “Dan Barbilian” 
Constanța, dar și ai unităților de învățământ colaboratoare.  
 El are ca obiective: 
- promovarea ideilor de competiție și performanță în rândul elevilor; 
- pregătirea și autoevaluarea elevilor pentru participarea la olimpiada de matematică;  
- atragerea elevilor către aprofundare în studiul matematicii. 
 În plus, proiectul își propune să creeze un cadru comun de lucru pentru elevii din școlile  
implicate și să realizeze un schimb eficient de experiență între profesorii coordonatori.  

II. Organizarea proiectului 
 Proiectul “Dan Barbilian - Matematica în viața noastră” se desfășoară în perioada 17-18  
martie 2023 la Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian” Constanța, cu ocazia zilei școlii 
gazdă. El constă în două activități a căror idee principală este centrată asupra personalității 
eponime: Concursul de Matematică “Dan Barbilian” și Sesiunea de Comunicări în onoarea 
matematicianului.  
 Etapele proiectului sunt următoarele: 
- Contactarea școlilor partenere și stabilirea colaborărilor până la data de 10 martie 2023; 
- Desfășurarea concursului de matematică: 17 martie 2023 între orele 12:30-14:00; 
- Festivitatea de premiere a elevilor și desfășurarea Sesiunii de comunicări: 18 martie 2023; -  
 Expedierea diplomelor elevilor participanți până la finalul anului școlar 2022-2023.  
Responsabili de organizarea concursului sunt membrii Catedrei de Matematică a școlii gazdă. 
Coordonatorii proiectului au atribuții în selectarea problemelor pentru concurs, evaluarea lucrărilor, 
afișarea listelor cu premii și mențiuni și desfășurarea concursului și a festivității.  
 Concursul de matematică este destinat elevilor din clasele III - VIII. 
 Participanții se prezintă în sală cu o jumătate de oră înainte de concurs. 
 Subiectul concursului este unic, formulat în concordanță cu materia parcursă de elevi până la  
data concursului. 
 Proba de concurs este scrisă și constă în 9 itemi, cu grad progresiv de dificultate. Cerințele  
vor avea în vedere să permită valorificarea creatoare a cunoștințelor dobândite de elevi, precum și a 
capacităților de analiză, de sinteză, de soluționare și de utilizare a cunoștințelor dobândite. Un 
răspuns corect este notat cu 10 puncte, iar răspunsurile greșite nu sunt notate. Nu există punctaj 
intermediar. Întrebările fără răspuns nu se vor puncta. Din oficiu se acordă 10 puncte.  
 Nu se percepe taxă de participare.  



 Listele cu elevii participanți se trimit până la data de 10 martie 2023 prin e-mail la adresa 
sc28cta@yahoo.com, folosind tabelul prezent în Anexa 1. Fiecare școală are posibilitatea de a 
trimite maximum 5 elevi pentru fiecare nivel. 
III. Metodologia desfășurării proiectului  
 În ziua concursului, coordonatorii proiectului asigură multiplicare subiectelor și păstrarea 
secretului acestora.  
 Profesorii asistenți instruiesc elevii participanți privitor la atribuțiile și comportarea lor în 
timpul concursului, apoi verifică identitatea participantului pe baza carnetului de note. Elevilor li se 
înmânează foile de concurs tipizate, pe care își completează datele, iar profesorii asistenți 
secretizează lucrările. Coordonatorii semnează și aplică pe colțul îndoit al fiecărei lucrări ștampila 
școlii gazdă.  
 Ierarhia premianților se stabilește în ordine descrescătoare a punctajului obținut. Se acordă 
premiile I, II, III, mențiuni pentru fiecare clasă în parte, astfel:  
- Premiul I - 100 puncte; 
- Premiul II - 90 puncte; 
- Premiul III - 80 puncte; 
- Mențiune - 70 puncte. 
 Rezultatele finale se afișează la avizierul școlii și pe site-ul scoaladanbarbilianconstanta.ro 
în aceeași zi.  
 În ziua festivității de premiere, elevii sunt așteptați la ora 12:00 la Școala Gimnazială 
Nr. 28 “Dan Barbilian”. După festivitate, în onoarea zilei școlii gazdă, se va desfășura Sesiunea de 
Comunicări “Dan Barbilian - matematica în viața noastră”, la care sunt invitați atât elevii școlii, cât 
și elevii participanți și profesorii lor îndrumători din școlile colaboratoare.  
 Pentru informații suplimentare în legătură cu desfășurarea proiectului se poate lua legătura 
cu:  
   prof. Bălilescu Raluca-Ilinca: raluca.balilescu@gmail.com, tel. 0747517610  
   prof. Moldoveanu Anca-Valentina: avburicea@yahoo.com, tel. 0721927823  

 
Director, 
prof. Moraru Constanta  
       Coordonatori: prof. Bălilescu Raluca-Ilinca  
           prof. Moldoveanu Anca-Valentina  


