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INVITAŢIE 

  Şcoala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea vă invită să participați la activitățile din cadrul Proiectului 

regional „PROex”: 

1. Simpozionul regional „ PROex- DIMENSIUNI PROmatematice”, care se adresează cadrelor 

didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.  

Înscrierea (datele personale și lucrarea integrală/rezumatul) se va face online, în Google forms, până pe data de 

15.03. 2023. Alte informații utile, regăsiți în Regulamentul simpozionului.  

Link de înscriere pentru simpozion:  https://forms.gle/zJQkPDTozCCM67dZ6 

2. Concursul regional interdisciplinar  „ PROex  “, care se adresează elevilor din ciclul primar 

(clasele I, aII-a, aIII-a, aIV-a). 

Înscrierea elevilor (maxim 2 elevi/cadru didactic) se va face online, în Google forms, până pe data de 10.03. 2023. 

Alte informații utile, regăsiți în Regulamentul concursului.  

Link de înscriere pentru concurs:  https://forms.gle/62UJFURDpMfy8Yqh7 

 

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI REGIONAL DE 

MATEMATICĂ  PENTRU ELEVI  PROex  ,  ED. A V-A, 2022-2023 

1. Concursul de matematică  PROex   este organizat de Școala Gimnazială Nr. 4, Rm-Vâlcea.    

2. Nu se percepe taxă de participare pentru elevi. 
3. Cheltuielile aferente organizării și desfășurării concursului sunt suportate de școala organizatoare /  
școala de la nivelul județului cu care s-a  încheiat parteneriatul.  
4. Beneficiarii direcți sunt elevii ciclului primar - clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a - din școlile din județul 
Vâlcea/ școlile organizatoare partenere din alte judeţe . 

5. Concursul de matematică PROex    se desfășoară prin participarea directă a elevilor, la  Școala 

Gimnazială Nr. 4, Rm-Vâlcea / școlile organizatoare partenere din alte judeţe. 
6. Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 2 elevi selecționați .  
7. Fiecare școală participantă la concurs poate propune subiecte pentru cei patru ani de studiu și va 
delega minim un profesor asistent/evaluator la fiecare 10 elevi înscriși la concurs. 

8. Subiectele pentru concurs vor fi selectate de comisia de organizare a concursului PROex  . 

9. Subiectele pentru concurs vor fi transmise în şcolile organizatoare partenere din alte judeţe prin e-
mail, în dimineaţa zilei de concurs. 
10. a) Înscrierea elevilor din județ se realizează online, în Google forms până la data de 10.03.2023. 
      b)  Înscrierea elevilor din alte judeţe se realizează de cadrul didactic coordonator din şcoala 
organizatoare aflată în parteneriat.  
11. Concursul se va desfășura în data de 18  martie 2023, ora 9:00.  
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Timpul efectiv de lucru este de 60 minute pentru elevii clasei I, 90 minute pentru elevii claselor a II-a şi 
a III-a și 120 minute pentru elevii clasei a IV-a. 
12. Intrarea elevilor în sălile de concurs se va realiza în intervalul orar 8:30 – 8:50. 
13. Elevii vor avea, ca act doveditor, carnetul de note  vizat pe anul școlar în curs. 
14. Pe toată perioada concursului, telefoanele mobile vor fi  închise și depozitate în locuri speciale, iar 
elevii nu vor avea asupra lor materiale educaționale sau calculatoare. 
15. Programa/Structura subiectelor este prezentată în Anexa 2. 
16. Comisia de corectare va fi alcătuită din cadre didactice-învățători din școala organizatoare și școlile 
participante. 
17. Rezultatele concursului se afișează la avizierul şcolii/ site-ul școlii organizatoare în termen de 48 h. 
18. a) Contestațiile se depun în data de 20 martie 2023,  la secretariatul școlii organizatoare. 
      b) Rezultatele finale se vor afișa în data de 23 martie 2023. 
19. Premierea concurenților va avea loc în cadru festiv. 
      Vor fi acordate premiile I, II, III, mențiuni  și premii speciale. Acestea vor fi stabilite de comisia  de 
organizare a concursului. 
20. Perioada de desfășurare a concursului: anul școlar 2022-2023. 
21. Persoana de contact: Anelice Ceaușoglu, tel 0771386605 
  
STRUCTURA SUBIECTELOR 
Subiectele fiecărui an de studiu vor avea următoarea structură: 
 
 Subiectul I- 5 itemi de completare a răspunsului................5x6pct= 30pct. 
 Subiectul II- exerciții  cu operațiile învățate.....................................20pct. 
 Subiectul III- 2 probleme cu rezolvare completă..............................40pct. 
 - oficiu...............................................................................................10pct. 
       TOTAL = 100pct. 
 
 Subiectele vor fi selectate în conformitate cu nivelul de studiu şi ţinându-se cont de tematica 
prevăzută de programele şcolare în vigoare. 
 Se va avea în vedere programa şcolară parcursă până în momentul desfăşurării concursului, dar 
şi programa pentru olimpiade şi concursuri. 
 Precizări: - elevilor de clasa I nu li se vor citi cerinţele 
       - rezolvarea fiecărui subiect se va redacta pe foi distincte 
 
REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI REGIONAL DE MATEMATICĂ PROex 
TEMA - DIMENSIUNI PROmatematice 
1. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ 
Lucrările vor fi evaluate ţinându-se cont de respectarea tematicii şi a cerinţelor de tehnoredactare şi 
transmitere a acestora.  
Forma de participare:  directă/indirectă 
Înscrierea (datele personale și lucrarea integrală si rezumatul) se va face online, în Google forms, până 
pe data de 15 martie 2023.  
Organizatorii Simpozionului îşi iau permisiunea de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile 
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor. 
Fiecare participant este răspunzator de originalitatea propriei lucrări. 
Nu se percepe taxă de participare. 
Data desfăsurării simpozionului este 18 martie 2023. 
 
2. RECOMANDĂRI PENTRU REDACTAREA ŞI TRANSMITEREA LUCRĂRII 
 



Lucrările vor fi redactate în format A4, Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, 
corp de literă de 12, la 1 rând, margini stânga 2.5cm, dreapta 2 cm, sus/jos 2 cm, text aliniat Justify.  
Numele fişierului salvat va avea extensia .doc/.docx, de forma: Nume_ prenume_localitatea.doc/.docx  
Titlul lucrării (cu majuscule, aliniere la mijloc), autorul şi instituţia unde funcţionează (aliniere la 
dreapta), vor fi scrise cu font 14, Times New Roman;  
Paginile nu vor fi numerotate. 
Bibliografia va fi scrisă la sfârşitul lucrării. 
Nu se acceptă lucrări fără diacritice. 
Lucrarea va avea maxim 3 pagini. Pentru publicare, atașati într-un document separat, rezumatul lucrării 
de maxim o pagină. 
O lucrare poate avea cel mult doi autori . 
 
* Reguli minime de tehnoredactare: 
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul 
întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de 
deschiderea unei paranteze.  
 Detalii suplimentare:  Profesor înv. primar Ceaușoglu Anelice, telefon  0771386605. 
  
  
 

Aștepăm cu drag înscrierea dumneavoastră! 

Coordonatori proiect ,,PROex”-2023 

prof. Fârtat Mihai        prof. înv.primar Ceauşoglu Anelice 

 

 

 

 

 


