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ARGUMENT 

Școala, ca furnizoare de servicii educaționale, trebuie să dezvolte latura 

formativă a educației, să promoveze dezvoltarea individuală, continuă, spiritul de 

inițiativă, creativitatea. Trebuie dezvoltate competențele elevilor în a deține și utiliza 

informația, deschiderea spre schimbare și stabilirea unui set de valori personale. 

Apariția în rubrica de rezolvitori ai Gazetei Matematice, rezultatele excelente 

obținute de elevii români la olimpiadele și concursurile internaționale constituie o 

motivație puternică pentru formarea și dezvoltarea gândirii matematice încă din primii 

ani de școală. 

 Prin inițierea concursului de matematică „Nicolae Popescu” ne propunem 

stimularea și motivarea performanței școlare la disciplina matematică. 

 Stabilirea unor probleme cu grad sporit de dificultate urmărește dezvoltarea la 

elevi a unor abilități care asigură nu numai succesul școlar, dar și înțelegerea unor 

situații din alte domenii, pregătindu-i pe aceștia pentru viitor. 

 Competiția permanentă care se naște din interacțiunea cu elevii din alte școli, 

reprezintă o nouă posibilitate de comunicare, de căutare a unor soluții ingenioase, de 

dezvoltare a creativității. 

 Concursul s-a desfășurat în anii 2018 și 2019 le nivelul școlii, rezultatele 

obținute și experiența acumulată ajutându-ne să ne extindem la nivelul Municipiului 

București. 

 

De ce „Nicolae Popescu”? 

 

Pentru că omul Nicolae Popescu a fost în stare de atâta dăruire pentru tinerii 

veniți din toate colțurile țării, în rândurile cărora a semănat sămânța cunoașterii, an de 

an, cu multă pasiune, cu multă jertfă, cu atât de multe rezultate. 

Din marea sa dragoste pentru matematică s-a dăruit atâtor generații pentru ca în 

timp să creeze o școală de matematică de elită în România. 

Toată viața „a lucrat” pentru împlinirea voinței lui Dumnezeu, a fost preocupat 

mereu pentru facerea de bine, a transmis discipolilor săi principiul că omul trebuie să 

trăiască cu conștiința datoriei față de generațiile următoare. 

Nicolae Popescu era un profesor înnăscut, avea talent de predicator și putea 

influența decisiv destinele celor din jurul său. 



Mentorul Nicolae Popescu a creat „Școala de Algebră Românească”, unii dintre 

discipolii săi fiind astăzi răspândiți în centre de cercetare și mari universități ale lumii. 

Aceștia spun că tot ce venea de la marele Dascăl era viu, simplu, direct și foarte 

încărcat de semnificații în același timp. A fost mai mult decât un profesor, a fost un 

învățător al sufletului. Pentru toate aceste lucruri  și pentru multe altele, la vârsta de 60 

de ani a fost ales membru corespondent al Academiei Române. 

 

REGULAMENT CONCURS 

CAPITOLUL I     Dispoziții generale 

 

Art.1  Concursul este organizat de Școala Gimnazială „ Constantin Brâncuși” , 

Asociația de Părinți a Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” și Fundația 

„Nicolae Popescu” și se adresează elevilor din clasele a II-VIII din Municipiul 

București. 

Art.2 Participarea la concurs este gratuită. 

Art.3 Fiecare școală invitată poate să participe la concurs cu un număr de 

maxim 5 elevi pe nivel de clase. Acestea vor încheia contractul de parteneriat cu 

organizatorii. 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 anunțată de organizator, pe adresa  

concurs_npopescu@yahoo.com, urmând să fie adus în original la data susținerii 

concursului. De asemenea, împreună cu contractul de parteneriat scanat, 

profesorul coordonator va transmite datele sale de contact (nr. de telefon și e-

mail).  

Art.4 Proba de concurs constă într-un test cu patru probleme si are ca durată 

- 2 ore pentru clasele II – IV; 

- 3 ore pentru clasele V – VIII. 

 

CAPITOLUL II    Comisia de concurs 

Art.1 Comisia de concurs este formată din cadre didactice implicate în proiect şi 

un număr de profesori de matematică selecționați de organizatori. 

Art.2 Reprezentanții Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” 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.3 Învățătorii și profesorii selectați de comisie participă la evaluarea 

lucrărilor. 

 

CAPITOLUL III    Desfăşurarea concursului 

Art.1 Concursul se desfășoară într-o sâmbătă din perioada 10 ianuarie – 1 

februarie pentru clasele V-VIII și în prima sâmbătă după vacanța de primăvară 

pentru clasele II – IV. Premierea se va face în sâmbăta imediat următoare 

concursului în Sala de festivități a Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”. 

Art.2 Elevii vor intra în sălile de concurs la ora 8
30. 

Art.3 Concursul începe la ora 9 şi durează 2 ore pentru clasele II – IV și 3 ore 

pentru clasele V – VIII . 

Art.4 Rezultatele se vor afișa în aceeași zi, cel mai târziu la ora 21. 

Art.5 Nu se admit contestații. 

Art.6 a) Concursul se desfășoară pe baza programei publicată pe site-ul Școlii 

Gimnaziale „Constantin Brâncuși” pentru clasele II – IV.  

b)  Concursul se desfășoară pe baza programei de matematică pentru Olimpiada 

Națională pentru clasele V – VIII . 

Art.7 Pentru rezolvarea corectă a unei probleme se acordă 7 puncte. Rezolvările 

parţiale se punctează conform baremului de notare. Orice rezolvare diferită de 

cea din barem se punctează corespunzător. Punctajul minim cu care poate fi  

evaluată o teză este 0 puncte, iar punctajul maxim 28 puncte. 

 

 

CAPITOLUL IV     Premierea  

Art.1 Premierea elevilor se va face din fondurile organizatorilor și din donații și 

sponsorizări. 

Art.2 Premierea lucrărilor se face pe nivel de clase, în ordinea  descrescătoare a 

punctajelor astfel: 

 Premiul I – cel mai mare punctaj; 

 Premiul II – următoarele două punctaje; 

 Premiul III - următoarele două punctaje. 

Art.3 Mențiunile vor fi acordate la 10 %  din numărul participanților, dar nu sub 

14 puncte. 

Art.4 Se pot acorda premii speciale pentru originalitate. 

 



 

CAPITOLUL V       Dispoziţii finale 

Art.1 Fiecare școală își stabilește echipa participantă la concurs pe baza unei 

selecții proprii. 

Art.2  Pentru cei ce se ocupă de organizarea concursului la nivelul unității 

școlare, se vor acorda adeverințe de organizare, de evaluator, de 

supraveghetor. 
Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanță, pot fi 

folosite de către Inspectoratele Școlare în evaluarea activității cadrelor didactice.  

 

 

 

 

     Coordonatori                                          Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” 

  Prof. Teodora Dumitrescu                                                                     Director, 

Prof. înv. primar Irina Nechita      Prof. Aura Candel 

Prof. Bogdan Georgescu 

 

 


