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REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI 

EVALUARE: 
                                                                                                                             

CONCURSUL NAȚIONAL 

  Magia numerelor-ediţia a IX-a 

Matematică 
înscris in CAERI –fără finanțare, aprobat de MEN cu  nr 24986/2/22.01.2018, pozitia 1958 

Data desfășurării: 9 iunie 2018  

 

 

a. Mesaj ” Fiecare elev trebuie sa cunoască unele taine din ştiinţele reale.” 

         „ Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe                                                 

hârtie.”                                                                                                                       David Hilbert 

b. Domeniul: Ştiinţific 

c. Tipul de concurs: național 

 COORDONATORI: 

Prof. Delia Ileana NAIDIN-BASCH, I.S.J. Olt 

Prof. Iuliana TRAŞCĂ 

Prof. Aura-Mariana BENESCU 

CONSULTANŢI: 

• Inspector Şcolar General, ISJ, Olt, prof. Ion Adrian BĂRBULETE 

• Inspector Şcolar matematică, Olt, prof. Delia Ileana NAIDIN-BASCH 

• Inspector Şcolar matematică, Olt, prof. Adrian RIŞCĂ 

• Inspector şcolar pentru educaţie permanentă, învăţământ particular şi alternative        

  educaționale, ISJ Olt, prof. Luminiţa FLORICEL 

Președinte concurs: 
• Conf. Univ. Dr. Bogdan NICOLESCU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Piteşti 

Vicepreședinte concurs: 
• Lect. Univ. Dr. Tudor PETRESCU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Piteşti 
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Concursul se adresează elevilor din clasele III-VIII, IX-XII M1, M2 si profesorilor de 

matematică din toată țara care doresc să desfășoare activități extrașcolare 

 

Data și locul desfăşurării: 9 iunie 2018 

    1.  Școala Gimnazială  nr. 2. Caracal (pentru şcolile din judeţul Olt) 

    2. Pentru şcolile din celelalte judeţe participante la concurs, după perioada de înscriere, se va 

alege un profesor responsabil pentru fiecare judeţ şi şcoala la care se va desfăşura concursul şi 

astfel se va anunţa în timp util locul desfăşurării concursului  pentru fiecare judeţ. 

      Profesorul responsabil din fiecare judeţ îşi va alege comisia de evaluare şi va comunica 

componenţa acesteia şcolii organizatoare. 

      

Calendarul activităţilor 

 Perioade de înscriere 10 mai -1 iunie 2018 

 Fiecare profesor care dorește să participe cu elevii la concurs va completa formularul de 

înscriere de mai jos: 

Formular de înscriere la concursul regional ,, Magia Numerelor, ediția a IX-a 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele cadrului 

didactic 

Județ Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa/profil 

M1, M2 

Scoala şi  

adresa  

completă 

Adresa de 

email și nr. 

de telefon 

(profesor) 

       

 

       

 

       

 

 

        Acest formular se va trimite la adresa de email magianumerelor@yahoo.com. 

      

       Materia de concurs este cea prevăzută în programa școlară a fiecărei clase, parcursă până la 

data concursului. La fiecare clasă sunt patru subiecte( subiectul I-10p, subiectul II-20p, subiectul 

III-30p, subiectul IV-30p, oficiu -10p), cu exceptia claselor a VIII- a și a XII-a. La clasa a VIII 

a( aXII-a) proba are doua parți:prima  parte va fi un test gen Evaluare 

Nationala(Bacalaurat), iar a doua parte va avea 2 probleme-fiecare de 10 p.     

 

      Elevii să fie însoţiţi de 1-2 cadre didactice care să participe la corectarea lucrărilor.  

      Pentru corectare la clasele:III-IV- vor participa numai învăţători de la clasele I-II. Se vor 

elibera adeverinţe pentru însoţitori şi evaluatori. Pentru a confirma participarea la concurs, 

profesorii responsabili trebuie sa trimită, şcolii organizatoare,  tabelul cu elevii participanţi şi 

cadrele didactice însoţitoare până în data de 7 iunie 2018, la adresa de  e-mail  

magianumerelor@yahoo.com 

    Informaţii suplimentare  puteţi obţine de la coordonatorii concursului. 
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 Subiectele de concurs se vor trimite: 

-de către preşedintele comisiei: Conf. Univ. Dr. Bogdan Nicolescu, împreună cu baremele de 

corectare, parolate, pe clase, profesorului responsabil cu organizarea concursului în fiecare judeţ  

(în ziua concursului, la ora 8:00 ) 

Calendarul concursului 

 9 iunie 2018, între orele 9,00-12,00 –proba de concurs clasele V-XII 

 9 iunie 2018, între orele 9,00-11,00 –proba de concurs clasele III-IV 

 

-corectarea lucrărilor de către fiecare judeţ participant (in termen de 24 de ore de la terminarea 

probei) şi transmiterea către comisia de organizare a rezultatelor pe clase, în format Excel, în 

vederea eliberării diplomelor pentru elevii premiaţi. 

 Profesorii responsabili  din fiecare judeţ vor realiza o prezentare cu imagini din timpul desfăşurării 

concursului, iar aceste imagini se vor trimite în format electronic la adresa de email: 
magianumerelor@yahoo.com, până  la data de 15.06.2018 

Perioada: 26.06.2018-30.08.2018 

- Eliberarea diplomelor pentru elevii premiaţi. 

- Eliberarea adeverintelor  ptr. cadrele didactice şi expedierea acestora 
Toate propunerile din partea participanţilor,  a invitaţilor şi a membrilor comisiei vor 

constitui puncte importante de desfăşurare şi organizare a următoarelor ediţii ale 

concursului 
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