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COMUNICAT DE PRESĂ
privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori,
Slatina, 24-29 iunie 2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Olt şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România – Filiala Olt, în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Olt au organizat, în perioada 24-29 iunie 2016, la Slatina, a XX-a ediţie, jubiliară, a
Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori (OBMJ).
Ediţia din acest an s-a bucurat de cea mai numeroasă participare din istorie, pe lângă
cele 11 ţări membre oficiale ale competiţiei, participând alte 8 ţări din Europa şi Asia, cu
statut de invitat. Ca ţară gazdă, România a avut dreptul să participe cu două echipe. În
plus, cu acordul ţărilor membre, în concurs a fost înscrisă şi o echipă locală, formată în
întregime din reprezentanţi ai învăţământului matematic slătinean.
În cifre, balcaniada de juniori a cuprins 164 de elevi şi profesori membri ai echipelor
participante, 22 membri ai juriului internaţional, 12 observatori, 28 de profesori
coordonatori (comisia de evaluare), 54 de profesori în comisia de organizare şi 24 de elevi –
ghizi ai echipajelor participante.
În clasamentul neoficial, pe naţiuni, România (prima echipă) s-a clasat pe locul I,
urmată de Turcia, Serbia, Bulgaria şi România B. În total, elevii români au obţinut 2 medalii
de aur, 7 de argint şi 3 de bronz. Suplimentar, echipa locală Alutus a obţinut o meritorie
medalie de bronz, prin Robert Valentin Vădăstreanu.
În urma competiţiei, liderii ţărilor participante au semnat un memorandum privind
iniţierea, începând cu anul 2018, a Olimpiadei Internaţionale de Matematică pentru
Juniori (JIMO), fiind ales şi un comitet al JIMO format din 5 membri şi anume: Sava
Grozdev (Bulgaria), Marius Perianu (România), Ridwan Hasan Saputra (Indonezia), Simon L.
Chua (Filipine) şi Sultan Sand Albarakati (Arabia Saudită). Preluând din discursul Prof. Sava
Grozdev, „la fel ca în 1959 (n.b. anul în care România a iniţiat Olimpiada Internaţională de
Matematică), în 2016 România, prin Slatina, se înscrie încă o dată în istoria matematicii
mondiale”.
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Atât reacţiile internaţionale cât şi aprecierile participanţilor, fie ei elevi, profesori sau
părinţi veniţi în calitate de observatori, au fost extrem de favorabile la adresa modului de
organizare, a calităţii evenimentelor, a problemelor şi a muncii depuse de juriu şi echipa de
coordonatori, atât în valoare absolută, cât şi prin comparaţie cu alte ediţii.
Ca urmare, putem considera atinse obiectivele propuse prin asumarea organizării
competiţiei în judeţul Olt şi în municipiul Slatina şi anume:


consolidarea imaginii judeţului Olt şi a municipiului Slatina la nivel naţional;



reliefarea judeţului Olt şi a municipiului Slatina pe harta educaţională a României în
ceea ce priveşte calitatea educaţiei, capacitatea organizatorică, competenţa
profesională;



valorizarea profesorilor de matematică din Slatina şi din judeţul Olt şi motivarea
profesorilor şi a elevilor prin implicarea în activităţi şcolare de performanţă;



creşterea oportunităţilor de dezvoltare a tinerilor matematicieni prin participarea la
activităţile specifice de pregătire a lotului naţional.
În vederea valorificării experienţelor dobândite cu ocazia organizării şi desfăşurării

balcaniadei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Societatea de Ştiinţe Matematice – Filiala
Olt au convenit extinderea colaborării prin următoarele acţiuni:


cursuri de pregătire didactică, însoţită de practică pedagogică, a tinerilor profesori de
matematică din judeţul Olt;



cursuri de pregătire specială pentru performanţă a elevilor în vederea participării la
etapele superioare ale olimpiadei de matematică.

Organizatorii aduc mulţumiri sponsorilor: ALRO Slatina, TMK Artrom, UniConfex,
PanAdria S.R.L., Deck Computer, Condor Păduraru SRL, Altur S.A., Fundaţia eMAG, Hotel
Bulevard Prestige Slatina, City Hotel Slatina, Hotel Parc Slatina, Hotel President Scorniceşti,
precum şi partenerilor media TVR şi Olt TV.

Preşedinte S.S.M.R. Filiala Olt,

Inspector Şcolar General

Marius PERIANU

Felicia MAN
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