
 1 

                                                                                                   
 
     MINISTERUL EDUCAŢIEI,                              SOCIETATEA  DE ŞTIINŢE 
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI                        MATEMATICE DIN ROMÂNIA                        

 
PROTOCOL, 

 

Cu privire la colaborarea între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului (M.E.C.T.) şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România        
( S.S.M.R.) în vederea îmbunătăţirii învăţământului matematic preuniversitar din 
România şi a perfecţionării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar. 

 
Între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,  reprezentat 

prin Anton ANTON, ministru şi Societatea de Ştiinţe Matematice din 
România, reprezentată prin  Radu Nicolae GOLOGAN, preşedinte, se încheie , 
de comun acord, prezentul protocol. 
 
 Obiectivele protocolului: 
• asigurarea unui cadru formal, funcţional şi eficient, în vederea sprijinirii 
activităţilor  legate de educaţia matematică  în unităţile de învăţământ; 
• sprijinirea reciprocă în aplicarea programelor de perfecţionare a profesorilor de 
matematică, a răspândirii informaţiei matematice noi şi a realizării unei percepţii 
corecte asupra necesităţii pregătirii matematice în învăţământul preuniversitar; 
• stimularea pregătirii ştiinţifice şi metodico-didactice a profesorilor de 
matematică; 
• cultivarea în rândurile tineretului a interesului şi dragostei pentru matematică; 
• militarea pentru a realiza, în cadrul societăţii civile, a unei atitudini corecte faţă de 
matematică, în general şi faţă de profesiunea de matematician, în special. 
 
 

           Direcţii de colaborare : 
Activităţile care se vor derula în conformitate cu prevederile prezentului 

protocol, vor fi realizate atât pe relaţia M.E.C.T.- S.S.M.R. cât şi pe relaţia 
Inspectorate Şcolare Judeţene( al Muncipiului Bucureşti)- filiale locale ale S.S.M.R. 
Astfel se va avea în vedere : 
• Promovarea în comisiile de matematică, în calitate de observatori sau consultanţi 
a reprezentanţilor S.S.M.R. aleşi dintre cadrele didactice cu experienţă în domeniul 
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matematic. 
• Participarea inspectorilor de specialitate din M.E.C.T. la şcolile de vară, de 
perfecţionare a profesorilor de matematică, organizate tradiţional de către S.S.M.R. 
(începând din 1958). Sprijinirea demersurilor pentru recunoşterea oficială a acestor 
cursuri  în cadrul fişelor de evaluare necesare acordării de gradaţii de merit sau 
salarii de merit, premii şi distincţii cadrelor didactice. 
• Participarea  S.S.M.R. în calitate de observator la elaborarea documentelor ce 
privesc învăţământul preunversitar matematic. 
• Consultarea, la nivel local, în comisiile Inspectorate-Sindicate, a reprezentanţilor 
filialelor locale ale S.S.M.R. în vederea reprezentării corespunzătoare în grila de 
punctaj şi apreciere a activităţilor specifice profesorilor de matematică: activitatea ca 
propunător şi/sau îndrumător al elevilor la „Gazeta Matematică”, rezultate la 
olimpiade (inclusiv propuneri de probleme şi teme), articole de cercetare tip 
„problem solving” în reviste locale de matematică. 
• Sprijinirea de către M.E.C.T. a activităţii de promovare a Gazetei Matematice 
seria B, astfel încât fiecare unitate de învă�ământ preuniversitar să poată încheia un 
abonament anual, Gazeta Matematică seria B fiind o revistă a elevilor si profesorilor 
de matematica cu o vechime de peste 110 ani. În acest sens un reprezentant al 
M.E.C.T. va fi cooptat în Comitetul de Redacţie. 
• Participarea S.S.M.R. ca partener în organizarea Olimpiadelor de Matematică, 
fazele locale, judeţene şi faza finală. În acest sens, Direcţia Generală Management 
Invăţământ Preuniversitar, împreuna cu  S.S.M.R. vor adapta precizările specifice 
organizării şi desfăşurării Olimpiadei de Matematică, având ca scop compatibilitatea 
între regulamentul de desfăşurare a Olimpiadei de Matematică din România cu cel 
al Olimpiadei Internaţionale de Matematică.  
• Participarea M.E.C.T. alături de S.S.M.R. în organizarea manifestărilor 
tradiţionale ale S.S.M.R: tabere de pregătire, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, 
Conferinţele anuale. 
• Participarea M.E.C.T. ca partener în cadrul activită�ilor de  acordare a 
distincţiilor anuale oferite de S.S.M.R. unor personalităţi ale matematicii româneşti, 
cu o carieră excepţională ca dascăl şi matematician. În acest sens se va adapta 
regulamentul intern al S.S.M.R. privind acordarea aestor  distincţii. 
• Realizarea în comun a unei acţiuni, la nivel naţional cu implicarea societăţii 
civile, pentru popularizarea unei atitudini neinhibitive faţă de matematică la orice 
nivel. Consultarea matematicienilor cu experienţă, a pedagogilor şi psihologilor, va 
duce la  eleborarea în comun a unui program naţional de schimbare a mentalităţii  
despre matematică. 
• Sprijinirea comunicării la nivel central şi local între S.S.M.R. şi celelalte 
organizaţii profesionale similare: fizică, chimie, biologie, informatică, în vederea 
creării unor puncte de vedere comune în ceea ce priveste invăţământul 
preuniversitar, compatibilitatea între curriculum şi metode moderne interactive de 
învăţare. În acest sens se va organiza o Conferinţă Naţională a Educaţiei Ştiinţifice 
în Învăţământul Preuniversitar din România, în 2010. 
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                    Obligaţiile Părţilor: 
 
• Asigurarea participării reprezentanţilor M.E.C.T. şi S.S.M.R. la realizarea 
activităţilor prevăzute. 
• Colaborarea în realizarea unei baze de date a membrilor S.S.M.R. profesori de 
matematică cu experienţă care vor putea fi coopta�i în calitate de consultanţi în 
comisiile comune M.E.C.T.-S.S.M.R. 
• Asigurarea  în unităţile de învăţământ preuniversitar, prin Inspectoratele Şcolare 
Judeţene (al Municipiului Bucure�ti), a spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor 
prevăzute în acest protocol. 
• Asigurarea transmiterii, prin Inspectoratele Şcolare Judetene şi inspectorii de 
specialitate din teritoriu, a informatiilor legate de desfăşurarea acţiunilor prevăzute 
în protocol. 
• Promovarea pe site-urile  www.edu.ro şi www.rms.unibuc.ro , informaţiile 
referitoare la desfasurarea actiunilor. 
 
                     Durata : 

Prezentul protocol se aplică pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui. 
 
                     Dispoziţii finale : 

Din partea Societatii de Stiinte Matematice din Romania, responsabil cu 
derularea proiectului  este domnul Radu Gologan, presedinte, profesor la 
Universitatea „Politehnica” Bucuresti iar din   partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării,  responsabil cu derularea proiectului este  domnul Cristian Alexandrescu, 
inspector general de matematică. 

Orice modificare adusă clauzelor prezentului protocol se face prin act 
adiţional cu acordul părţilor. 

Eventualele litigii apărute în executarea prezentului protocol vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă de către părţi. 

 
Neexecutarea din culpa uneia dintre părţi a obligaţiilor prevăzute în 

prezentul protocol poate atrage rezilierea acestuia după notificarea prealabilă a 
celeilalte părţi. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în 2 (două) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte 
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   MINISTERUL EDUCAŢIEI,                      SOCIETATE DE ŞTIINŢE  
CERCETĂRII ŞI  TINERETULUI          MATEMATICE DIN ROMÂNIA 

          
          Ministru,                                                                  Preşedinte, 
 
   Anton ANTON                                                  Radu Nicolae GOLOGAN 
    
    Secretar de Stat pentru  
Învăţământul Preuniversitar, 
 
   Zvetlana Ileana PREOTEASA 
 
 
 
   Direcţia Generală Management 
        Învăţământ Preuniversitar 
            Director General, 
 
         Liliana PREOTEASA 
  
 
 
     Direcţia Juridic şi Contencios 
                  Director, 
 
           Lăcrămioara POP 
 
 
             Aviz de legalitate, 
 


