MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI”
Str. Portului, nr. 57 bis
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 41
Telefon 0236.463078 / 460170
Telefon 0236. 411688
Fax: 0236. 319396
Fax: 0236.460135
e-mail: catedraCNVA@gmail.com
Nr. …… / ………………………..
Nr. ..... / . . . . . . . . . . . . . 2015

Către,
.........................................................................................................................

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), Filiala Galaţi şi
catedra de matematică a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi vă invită să participaţi la cea de-a 15-a ediţie a
Concursului de Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”- proba pe ecchipe, destinat elevilor din clasele V-X
ce se va desfăşura în data de 22 mai 2015 la sediul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, str. Nicolae Bălcescu, nr.
41.
Echipele pentru gimnaziu sunt formate din patru elevi(nivelul I-doi elevi din clasa a V-a şi doi elevi din clasa a VI-a
şi nivelul II doi elevi din clasa a VII-a şi doi elevi din clasa a VIII-a) şi echipele pentru liceu (elevi din clasele IX-X) sunt
formate din patru elevi(cel puţin un elev din clasa a IX-a şi cel puţin un elev din clasa a X-a).
Concursul de Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” este aprobat de Ministerul Educaţiei
Naţionale în Calendarul Activităţilor Extraşcolare 2015 – regionale şi interjudeţene (înregistrat la nr. 31504 / 03.03.2015, vezi
nr. crt. 700) .
Programul concursului este următorul:
• Sosirea participanţilor: 22 mai 2015 ora 14:00
• Proba pe echipe: vineri, 22 mai 2015, între orele 14:30 – 17:00
• Festivitatea de premiere: vineri, 22 mai 2015, ora 17:30.
 Recomandăm ca fiecare şcoală să ȋnscrie cel mult o echipă la fiecare nivel (V-VI, VII-VIII şi IX-X)
 Cheltuielile pentru deplasarea elevilor şi profesorilor vor fi suportate de către fiecare lot.
 Regulamentul concursului, programa pentru concurs şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul
www.mategl.com sau la adresa de mail concurs.calude@gmail.com .
Vă rugăm să înscrieţi elevii la concurs până cel târziu pe data de 20.05 2015. Precizăm că înscrierile se fac la
secretariatul Colegiului Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi sau prin fax la nr. 0236460135 sau prin mail la adresa
concurs.calude@gmail.com

Inspector şcolar general,
prof. MIOARA ENACHE

Inspector şcolari de specialitate,
prof. VIORICA BUJOR

Director al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”
prof. VASILE CIUCHINĂ

Preşedintele filialei SSMR, filiala Galaţi
prof. univ. dr. JENICĂ CRÎNGANU

Concursul de Matematică “Cristian S. Calude”
Proba pe echipe – 22 mai 2015
Fişă de înscriere la concursul pe echipe pentru clasele .............
Numele echipei: …………………………………………………………………………………….
Căpitanul echipei: …………………………………………………………..…………………………
clasa ……..….. unitatea de învăţământ………………………………………………………………
Numărul de telefon……………………………………………
Semnătura ………………………………………………………………………………………………
Ceilalţi componenţi ale echipei sunt :
1. Numele şi prenumele ……….…………………………………….….………..………………
clasa ……..….. unitatea de învăţământ………………………………………………………………
Numărul de telefon……………………………………………
Semnătura ………………………………………………………………………………………………
2. Numele şi prenumele ……….………………………………………..………..………………
clasa ……..….. unitatea de învăţământ………………………………………………………………
Numărul de telefon……………………………………………
Semnătura ………………………………………………………………………………………………
3. Numele şi prenumele ……….……………………………………..…………..………………
clasa ……..….. unitatea de învăţământ………………………………………………………………
Numărul de telefon……………………………………………
Semnătura ………………………………………………………………………………………………
Numele şi prenumele profesorului care face înscrierea echipei…………………………………………
(profesorul este cel care garantează veridicitatea datelor)

Numărul de telefon (mobil) al profesorului …………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………………………………………………………
Extras din regulament:
„Art.5 O echipă se poate înscrie la concurs pe baza unui formular de înscriere oferit de organizatorii
concursului. Numele unei echipe trebuie să fie în limba română şi format din cel mult 12 litere. Nu vor
fi înscrise la concurs echipele care folosesc în denumirea lor expresii (cuvinte) vulgare, rasiste, xenofobe
sau prescurtări.”

