
 

 

Regulamentul de organizare a Concursului de matematică ABAC  

An școlar 2018-2019 

                                                                                             Aprobat,  

                                                                   Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B__________ 

 

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale 

Art. 1  Concursul  de matematică  ABAC este organizat de Școala Gimnazială Nr. 96 și este 

propus spre a fi înscris în CAERI 2019. 

Art.2 Concursul se adresează elevilor din clasele II – IV din unitățile de învățământ din Municipiul 

București și județele limitrofe. 

CAPITOLUL II     Participanţii  

Art.3 Numărul elevilor participanţi la concurs nu poate fi mai mare de 400. 

      Art.4 Numărul locurilor disponibile pentru fiecare şcoală:  

 3 elevi participanți de clasa a II-a,  

 3 elevi participanți de clasa a III-a 

 3 elevi participanți de clasa a IV-a.  

Contractul de parteneriat, completat de către profesorul coordonator - desemnat la nivelul unității -  

și semnat de către director, se va trimite scanat, până la data de 27 martie 2019, pe adresa 

concurs_abac@yahoo.com, urmând să fie adus în original la data susținerii concursului (11 mai 2019). 

De asemenea, împreună cu contractul de parteneriat scanat, profesorul coordonator va transmite datele 

sale de contact (nr. de telefon și e-mail).  

Având în vedere numărul limitat de locuri, școlile partenere vor organiza la nivelul claselor o 

etapă pe școală de selecție a participanților. Apoi, în fiecare unitate, etapa locală se va desfășura pe 

data de 10 aprilie 2019, la ora 10.00. Timpul efectiv de lucru pentru elevi va fi de 60 de minute, pentru 

toate clasele participante. Subiectele pentru această etapă vor fi trimise pe e-mail-ul profesorului 

coordonator în aceeași zi (10 aprilie 2019), la ora 8.00. Baremele de corectare și apreciere a 

rezultatelor vor fi primite la aceeași adresă, la ora 16.00, în aceeași zi. 

În cazul în care, în urma probei administrate, se califică mai mult de trei elevi pe nivel  de clasă, 

cadrele didactice implicate vor organiza probe de baraj pentru nivelul respectiv, cu subiecte concepute 

la nivelul unității. De asemenea, fiecare școală va delega un profesor supraveghetor/asistent și un 

profesor evaluator, pentru etapa regională. 

        Fișa de înscriere va fi trimisă pe adresa de e-mail: concurs_abac@yahoo.com, pâna la data de 16 

aprilie 2019. Fișa, semnată de către directorul școlii și profesorul coordonator, cuprinde următoarele 

date: școala, adresa școlii, email-ul școlii și a coordonatorului, tabelul nominal cu elevii participanți, 

numele cadrului didactic supraveghetor, numele cadrului didactic evaluator (vezi anexa 1). 

CAPITOLUL III    Comisia de concurs 

       Art. 5 Comisia de concurs este formată din profesori de la Școala 96 și  profesori de la școlile 

participante selectați de Școala 96. 

       Art. 6 Reprezentanții Școlii 96 și partenerii se ocupă de: 

- organizarea concursului din punct de vedere logistic; 

- alcătuirea subiectelor și a baremelor de corectare și apreciere; 

- stabilirea premiilor; 

- publicarea rezultatelor. 

Art. 7 Învăţătorii şi profesorii selectaţi de comisie participă la evaluarea lucrărilor. 

 

CAPITOLUL IV    Desfăşurarea concursului 

Art.8. Concursul se desfăşoară sâmbătă, 11 mai 2019 la Școala Gimnazială Numărul 96. 

Art. 9  Elevii vor intra în sălile de concurs la ora 930. 
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Art. 10  Concursul începe la ora 10 şi durează 60 min. Lucrările vor fi secretizate. 

Art. 11  Rezultatele se vor afişa joi 16 mai 2019, la școala organizatoare și de asemenea vor  fi 

publicate pe site-ul Școlii Gimnaziale Nr. 96. 

Art. 12   Eventualele contestații vor fi depuse la sediul școlii în data de 17 mai 2019 între orele 

12.00- 16.00, pentru rezultatele mai mari de 70 de puncte. Rezultatele finale după contestații vor fi 

afișate în data de 20 mai 2019. 

 

CAPITOLUL V     Premierea  

Art.13  În ordinea punctajelor se vor acorda premiile I, al-II- lea, al-III-lea și mențiune. 

 

Art.14  În funcţie de posibilităţi se pot institui şi alte premii. 

 

CAPITOLUL VI       Dispoziţii finale 

Art.16  Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă, 1 iunie 2019, la ora  930. 

 

 

 

Coordonatori: 

              Inspector școlar prof. Postescu Gabriela 

            Inspector școlar prof. Pacearcă Ștefan 

prof. înv. primar Comoli Doina, director adjunct 

prof. înv. primar Drăgan Iuliana 

prof. înv. primar Vanghelie Dana 

                                                                         
 

 

Director, 

 

prof. Carp Viorica 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA  

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

ȘCOALA ................................................................. 

ADRESA ................................................................. 

TEL/FAX ................................................................. 

E-MAIL  ȘCOALĂ................................................... 

E-MAIL  COORDONATOR.....................................  

      

 

LISTA ELEVILOR PARTICIPANȚI 

LA CONCURSUL DE MATEMATICĂ ABAC 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Numele cadrului didactic 

îndrumător 

Observații 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

NUMELE CADRULUI DIDACTIC SUPRAVEGHETOR – ETAPA PE SECTOR: 

………………………………..Telefon ……………………..  e-mail ……………..………      

 

NUMELE CADRULUI DIDACTIC CORECTOR – ETAPA PE SECTOR: 

…………………………………..Telefon……………………..e-mail ……………………      

 

       Director,                                                                  Profesor coordonator pe unitate, 


