
 

Nr. 1718 din 4.06.2021 

 

Către, 

Școala ________________________________________ 

În atenția catedrelor de matematică și informatică 

 

Prin prezenta, invităm elevii școlii Dumneavoastră la a VIII-a ediție a Concursului 

MATE&&INFO organizat de colegiul nostru, care are ca obiectiv prioritar stimularea 

creativității și competitivității în domeniul științific. 

Mai precis, concursul antrenează elevii talentați la disciplinele matematică și 

informatică din clasele V - XI. 

Programul ediției a VIII-a a Concursului MATE&&INFO este următorul: 

 

Sâmbătă, 19 iunie 2021: 

Secțiunea matematică-informatică (probe online) 

Proba I:  Orele  930 – 1100         Proba  la matematică – susținere online pe platforma   

              Google Meet 

Orele 1100 – 1130  Pauză  

Proba II:  Orele 1130 – 1300  Proba practică la informatică – susținere online pe platforma  

     pe Google Meet 

 

Probele de concurs I și II sunt obligatorii pentru toți elevii înscriși. 

 

Secțiunea Pagini Web / Soft Educațional/ Multimedia/ Movies 

 

Orele 900-1300 Concurs Pagini Web/ Soft Educațional/ Movies cu tema: Etică && Societate 2021 

 

Marți, 22 iunie 2021: Ora 1800, va avea loc festivitatea de premiere în Aula Colegiului Național 

„Ștefan cel Mare” din Suceava  
 

Înscrierile se vor face până vineri, 18 iunie 2021, orele 1400, pe e-mail: 

info.mate.concurs@gmail.com, cu precizarea că vor putea fi înscriși 1-2 elevi din fiecare clasă 

la secțiunea matematică-informatică. 

Vă rugăm să confirmați participarea elevilor transmițând corespondența nominală a 

echipajului într-un fișier Microsoft Excel, respectând macheta de mai jos: 
 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

CNP 

Adresa de 

email a 

elevului 

Nr. telefon 

mobil 
Școala de 

proveniență  
Clasa Secțiunea 

Profesor 

îndrumător 



 

Pentru secțiunea Pagini Web / Soft Educațional/ Multimedia/ Movies, lucrările vor avea 

o prezentare și vor fi trimise pe adresa e-mail: info.mate.concurs@gmail.com. În cazul în care 

sursele  depășesc dimensiunea de 24 MB, se va utiliza pentru transfer  https://wetransfer.com/ . 

Nu se percep taxe de concurs. 

   

Detalii suplimentare se pot afla la tel. +40-0230-551342. Regulamentul de desfășurare a 

concursului poate fi descărcat de pe pagina de web a colegiului: 

https://cnstefancelmare.ro/pagini/114-concursul-mate-info . 

 

 

 

     Director,            Șef de catedră,                 Secretar,                   

 

     prof. Dan POPESCU   prof. Adrian PETRIȘOR           Ramona Camelia BOIȘTEANU   

 

 

 

Inspector școlar pentru matematică,     Inspector școlar pentru informatică, 

 

 prof. Marinela Cristina Cimpoeșu              prof. Narcisa ȘTEFĂNESCU 
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