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PROTOCOL 

 

Cu privire la colaborarea între Ministerul Educației Naționale și Societatea de Științe 

Matematice din România în vederea îmbunătățirii învățământului matematic preuniversitar 

din România și a formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

Între Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Gen. 

Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat prin domnul Liviu Marian Pop, ministru, și  

Societatea de Științe Matematice din România, cu sediul în municipiul București, str. 

Academiei, nr. 14, sectorul 1, reprezentată prin domnul Radu Nicolae Gologan, președinte, se 

încheie, de comun acord, prezentul protocol. 

 

Art. 1 Obiectivele protocolului: 

1) asigurarea unui cadru formal, funcțional și eficient, în vederea sprijinirii activităților  legate 

de educația matematică  în unitățile de învățământ; 

2) sprijinirea reciprocă în aplicarea programelor de formare continuă a profesorilor de 

matematică, a răspândirii informației matematice noi și a realizării unei percepții corecte asupra 

necesității pregătirii matematice în învățământul preuniversitar; 

3) stimularea pregătirii științifice și metodico-didactice a profesorilor de matematică; 

4) cultivarea în rândurile tineretului a interesului și dragostei pentru matematică; 

5) militarea pentru a forma, în cadrul societății civile, o atitudine corectă față de matematică, 

în general, și față de profesiunea de matematician, în special. 

 

Art. 2 Direcții de colaborare : 

Activitățile care se vor derula în conformitate cu prevederile prezentului protocol, vor fi 

realizate atât pe relația Ministerul Educației Naționale - Societatea de Științe Matematice din 

România cât și pe relația inspectorate școlare județene/al municipiului București - filiale locale 

ale Societății de Științe Matematice din România. Astfel, se va avea în vedere : 

1) Promovarea în comisiile de matematică, în calitate de observatori sau consultanți, a 



 2 

reprezentanților Societății de Științe Matematice din România, aleși dintre cadrele didactice 

cu experiență în domeniul matematic. 

2) Participarea inspectorilor din Ministerul Educației Naționale la școlile de vară, de formare 

continuă a profesorilor de matematică, organizate tradițional de către Societatea de Științe 

Matematice din România, începând cu anul 1958. 

3) Participarea Societății de Științe Matematice din România, în calitate de observator, la 

elaborarea documentelor ce privesc învățământul preuniversitar matematic. 

4) Sprijinirea de către Ministerul Educației Naționale a activității de promovare a Gazetei 

Matematice seria B,  revistă a elevilor și profesorilor de matematică cu o vechime de peste 

110 ani.  

5) Participarea Societății de Științe Matematice din România, ca partener, în organizarea 

Olimpiadelor de Matematică, etapele locale, județeană și națională. În acest sens, Direcția 

Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Generală Învățământ 

Secundar Superior și Educație Permanentă și Societatea de Științe Matematice din România 

vor adapta precizările specifice organizării și desfășurării Olimpiadei de Matematică, cu 

scopul compatibilității între regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei de 

Matematică din România și cel al Olimpiadei Internaționale de Matematică.  

6) Participarea Ministerului Educației Naționale, alături de Societatea de Științe Matematice 

din România, în organizarea manifestărilor tradiționale ale Societății de Științe Matematice 

din România: tabere de pregătire, simpozioane, sesiuni științifice, conferințele anuale. 

7) Participarea Ministerului Educației Naționale, ca partener, în cadrul activităților de acordare 

a distincțiilor anuale oferite de Societatea de Științe Matematice din România unor 

personalități ale matematicii românești, cu o carieră excepțională ca dascăl și matematician. 

În acest sens, se va adapta regulamentul intern al Societății de Științe Matematice din 

România privind acordarea acestor  distincții. 

8) Realizarea în comun a unei acțiuni la nivel național, cu implicarea societății civile, pentru 

popularizarea unei atitudini neinhibitive față de matematică la orice nivel. Consultarea 

matematicienilor cu experiență, a pedagogilor și psihologilor, va duce la  elaborarea în 

comun a unui program național de schimbare a mentalității  despre matematică. 

9) Sprijinirea comunicării la nivel central și local între Societatea de Științe Matematice din 

România și celelalte organizații profesionale similare: fizică, chimie, biologie, informatică, 

în vederea creării unor puncte de vedere comune în ceea ce privește învățământul 

preuniversitar, compatibilitatea între curriculum și metode moderne interactive de învățare.            

           

Art. 3 Obligațiile Părților: 

1) Asigurarea participării reprezentanților Ministerului Educației Naționale și Societății de 
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Științe Matematice din România la realizarea activităților prevăzute. 

2) Colaborarea în realizarea unei baze de date a membrilor Societății de Științe Matematice 

din România, profesori de matematică cu experiență, care vor putea fi cooptați în calitate de 

consultanți în comisiile comune Ministerul Educației Naționale - Societatea de Științe 

Matematice din România. 

3) Asigurarea în unitățile de învățământ preuniversitar, prin inspectoratele școlare județene/al 

municipiului București, a spațiilor necesare desfășurării activităților prevăzute în acest protocol. 

4) Asigurarea transmiterii, prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București și 

inspectorii școlari pentru matematica, a informațiilor legate de desfășurarea acțiunilor prevăzute 

în protocol. 

5) Promovarea pe site-urile  www.edu.ro și www.rms.unibuc.ro a informațiilor referitoare la 

desfășurarea acțiunilor comune. 

 

Art. 4 Durata protocolului: 

1) Prezentul protocol se aplică pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de prelungire pe o 

perioadă de 2 ani, cu acordul părților.  

2) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui. 

 

Art. 5 Dispoziții finale : 

1)  Din partea Societății de Științe Matematice din Romania, responsabil cu derularea 

proiectului este domnul președinte Radu Gologan iar din partea Ministerului Educației 

Naționale responsabil cu derularea proiectului este inspectorul din cadrul  Direcției Generale 

Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial/Direcției Generale Învățământ Secundar 

Superior și Educație Permanentă, responsabilul ariei curriculare matematică și științe. 

2) Prezentul protocol de colaborare nu presupune nicio contribuție financiară din partea 

Ministerului Educației Naționale și nici a elevilor, cadrelor didactice și părinților participanți. 

3) Orice modificare adusă clauzelor prezentului protocol se face prin act adițional, cu acordul 

părților. 

4) Eventualele litigii apărute în executarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale 

amiabilă de către părți. 

5) Neexecutarea din culpa uneia dintre părți a obligațiilor prevăzute în prezentul protocol poate 

atrage rezilierea acestuia, după notificarea prealabilă a celeilalte părți. 

6) Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în 2 (două) exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte.  

http://www.edu.ro/
http://www.rms.unibuc.ro/
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6) Drept pentru care s-a incheiat prezentul protocol in 2 (doud) exemplare originale, cdte unul

pentru fiecare parte.
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