
Extrase din regulamentul Concursului ”Cristian S. Calude”, ediția a XIX-a 

 

Ciclul primar 

 

Data concursului: 20 octombrie 2018, orele  9-10,10 

Festivitatea de premiere: 20 octombrie, ora 17,30 

Se fac înscrieri până pe 18 octombrie 2018 , la adresa de e-mail 

concurs.calude@gmail.com sau la secretariatul CNVA. 

Cei care se înscriu individual completează cererea tip de la secretariatul colegiului (sau 

de pe www.mategl.com). Pentru elevii din județul Galați, numărul de elevi înscriși nu este 

limitat, pentru cei din alte județe, numărul de elevi este precizat în invitație. 

 

 

Clasele V-VI 

 

Data concursului: 20 octombrie 2018, orele  11-13,10 

Festivitatea de premiere: 20 octombrie, ora 17,30 

Se fac înscrieri până pe 14 octombrie 2018, la adresa de e-mail 

concurs.calude@gmail.com sau la secretariatul CNVA. 

Pentru toate școlile invitate, numărul de elevi înscrişi la concurs este limitat. 

Dacă un elev cu rezultate bune la concursurile de matematică din anul şcolar 2017-

2018 (dovedite prin copii ale diplomelor obținute) studiază la o şcoală care nu a primit 

invitaţie, atunci el poate fi înscris la concurs de şcoala la care învaţă  printr-o adresă semnată 

de directorul şcolii şi de şeful catedrei de matematică, adresă în care se va preciza, pentru 

fiecare elev, numele şi prenumele, anul de studiu (clasa), numele profesorului de clasă şi cel 

mai bun rezultat obţinut în anul anterior.  

Elevii care studiază la școlile care au primit invitație nu se pot înscrie individual. 

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a selecta elevii care se înscriu individual. 

 

 

Clasele VII-XII 

 

 

Data concursului: 11 noiembrie 2018, orele  11-13,10 

Festivitatea de premiere: 20 octombrie, ora 17,30 

Se fac înscrieri până pe 14 octombrie 2018, la adresa de e-mail 

concurs.calude@gmail.com sau la secretariatul CNVA. 

Pentru toate școlile invitate, numărul de elevi înscrişi la concurs este limitat. 

Dacă un elev cu rezultate bune la concursurile de matematică din anul şcolar 2017-

2018 (dovedite prin copii ale diplomelor obținute) studiază la o şcoală care nu a primit 

invitaţie, atunci el poate fi înscris la concurs de şcoala la care învaţă  printr-o adresă semnată 

de directorul şcolii şi de şeful catedrei de matematică, adresă în care se va preciza, pentru 

fiecare elev, numele şi prenumele, anul de studiu (clasa), numele profesorului de clasă şi cel 

mai bun rezultat obţinut în anul anterior.  

Elevii care studiază la școlile care au primit invitație nu se pot înscrie individual. 

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a selecta elevii care se înscriu individual. 
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