Nr.1874/17.03.2017

Către
INSPECTORATELE ŞCOLARE JUDEŢENE: BIHOR, BISTRIŢA-NĂSĂUD, CLUJ,
MARAMUREŞ, MUREŞ, SATU MARE
În atenția: Inspectorilor școlari pentru disciplinele MATEMATICĂ şi INFORMATICĂ
Ref.: Concursul Interjudețean de Matematică şi Informatică „GrigoreMoisil”

Stimați colegi,
Avem onoarea de a vă invita să participați la cea de-a XXXII-a ediție a Concursului
Interjudețean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil” care se va desfășura la Zalău în perioada
31martie - 2aprilie2017.
Lotul județului va fi format din maximum 32 elevi, 12 profesori şi inspectorii școlari pentru
disciplinele matematică şi informatică.
Pentru buna desfășurare a concursului vă rugăm să aveți în vedere următoarele:


La secțiunea MATEMATICĂ, lotul va fi alcătuit din cel mult 20 de elevi din clasele
V-XII astfel încât fiecare clasă să aibă cel puțin câte 2 reprezentanți;



La secțiunea INFORMATICĂ, lotul va fi alcătuit din cel mult 12 de elevi din clasele
V-XII, de preferință câte 2elevi pentru fiecare nivel de gimnaziu,V-VI, respectiv VIIVIII, iar pentru fiecare clasă de liceu câte 2reprezentanți;



Echipajul fiecărui județ va fi însoțit de:
o Inspectorii școlari pentru disciplinele matematică şi informatică din fiecare județ
participant;
o 8 profesori de matematică, de preferință 4 de gimnaziu şi 4 de liceu, care vor
face parte din comisia de evaluare a lucrărilor;
o 2 profesori de informatică, care vor face parte din comisia de evaluare a
lucrărilor;
o 1 profesor de matematică şi 1 profesor de informatică, însoțitori lot, care vor fi
cazați cu lotul de elevi.
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Tabelele cu elevii şi profesorii din lotul județului dumneavoastră vor fi transmise, prin
e-mail,la adresa puscasf@yahoo.com şi mate.salaj@yahoo.com, precum şi prin fax la
Inspectoratul Școlar Sălaj, până cel târziu în 22 martie 2017.Tabelele vor fi realizate în
Excel, conform fișierului anexat, fără modificarea formei acestora;



Delegațiile județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș şi Satu Mare sunt
așteptate la Hotel Porolissum, Str. Unirii, Nr. 1, Zalau, în 31 martie 2017, între orele
15:00 şi 17:00;Profesorii însoțitori şi elevii sunt aşteptaţi comform informaţiilor din
documentul de cazare, în 31 martie 2017, între orele 15:00 şi 17:00.



Festivitatea de deschidere va avea loc vineri, 31 martie 2017, la ora 17:30 în Sala mare
a Consiliului Județean Sălaj;



Ședința tehnică va avea loc vineri 31 martie 2017, la ora 18:30 la Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău;



Concursul se va desfășura sâmbătă 1 aprilie 2017, de la ora 9:00, la Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău, pentru ambele secțiuni;



Pagina de internet oficială a concursului: http://www.isjsalaj.ro/moisil2017/



Premierea festivă va avea loc în 1 aprilie2017, ora 20:00 în Sala mare a Consiliului
Județean Sălaj;



Informații suplimentare se pot obține la tel. 0742623570 pentru matematică, prof.
Adonia OPRIȘ şi tel. 0745312358 pentru informatică, prof. Florica PUȘCAȘ.

Inspector școlar general,
prof. Maria POP
Inspector școlar pentru matematică,
prof. Adonia OPRIȘ
Inspector școlar pentru informatică,
prof. Florica PUȘCAȘ

Page 2

