
                      

                   INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI 
 

 

 

Nr. 3470  din 21 septembrie 2016 

 

Către 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI   _______________ 

În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General  

 și a  inspectorului  de matematică  

 
În perioada  28 - 30 octombrie  2016, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi organizează, la Călăraşi, ediţia              

a XXI - a  Concursului  interjudețean cu participare internaţională „Ion Barbu – Dan Barbilian”.  Concursul este în 

Calendarul concursurilor naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2015-2016, fără finanțare M.E.N.C.Ș., înregistrat cu nr.  

27492/12.02.2016. 

La secțiunea concursurilor de matematică, județul dumneavoastră este invitat să participe cu un lot 

reprezentativ format din 8 elevi (de preferat câte doi elevi pentru fiecare an de studiu), la concursul se adresează elevilor 

din clasele V-VIII. 

 

Precizări privind organizarea concursului interjudețean  „Ion Barbu - Dan Barbilian” cu participare 

internațională: 

1. Programa pentru concurs cuprinde conţinuturile parcurse în anii anteriori, iar din programa anului curent numai 

temele: numere naturale (clasa a V-a), divizibilitate (clasa a VI-a), numere raţionale, triunghiuri şi patrulatere (clasa a VII-

a), numere reale (clasa a VIII-a). 

2. Concursul se va desfăşura la școala „Nicolae Titulescu” din Călărași, sâmbătă între orele 10
00

 - 13
00

. 

3. Se vor acorda premii importante în bani, cărți, diplome și medalii.  

 

Profesorul însoțitor este invitat să  facă parte din comisia de evaluare. 

 

 Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de 14 octombrie 2016 la adresa de e-mail 

stoianovicigheorghe@gmail.com , persoană de contact Gheorghe Stoianovici - inspector de matematică, tel. 0723594551. 

Dacă veţi da curs invitaţiei noastre  vă rugăm să transmiteţi, până la data de 20 octombrie 2016,  la adresele  de e-mail 

stoianovicigheorghe@gmail.com și olaru_a@yahoo.fr tabelul nominal cu datele elevilor participanţi și ale profesorului 

însoțitor,  conform machetelor:  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Denumirea unității 

școlare și localitatea 

Județul Numele profesorului care a 

pregătit elevul 

      

  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

profesorului însoţitor 

Judeţul  Şcoala şi localitatea  Participă la evaluare 

    completați cu DA sau NU 

 

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi, iar cele legate de masă, cazare şi premiere de către 

organizatori. 

 

Elevii şi profesorii însoţitori  sunt aşteptaţi la Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” din Călăraşi (str. Prelungirea 

Bucureşti, nr.1; tel. 0242312308)  în cursul zilei vineri,  28 octombrie  2016, după ora 13
00

. 

 

Am fi deosebit de onoraţi, dacă aţi da curs invitaţiei noastre. 
 

Inspector şcolar: Gheorghe Stoianovici  

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

prof. dr. Constantin TUDOR 
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