
Concursul de Matematică “Cristian S. Calude” 
Proba pe echipe – 20  mai 2016 

 
 

Fişă de înscriere la concursul pe echipe pentru clasele IX - XI 
 

 
Numele echipei: ……………………………………………………………………………………. 
 
1. Căpitanul echipei: …………………………………………………………..……………………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ceilalţi componenţi ale echipei sunt :  
 
 

2.  Numele şi prenumele ……….…………………………………….….………..……………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

3.  Numele şi prenumele ……….………………………………………..………..……………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. 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 ……………………………………………………………………………………………… 
 
Înscrierea unei echipe se poate face la secretariatul CNVA, prin fax la numărul 0236460135 sau prin 
e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com  până pe data 19 mai 2015, ora 11:00. 
 
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.” 



Concursul de Matematică “Cristian S. Calude” 
Proba pe echipe – 20 mai 2016 

 
 

Fişă de înscriere la concursul pe echipe pentru clasele VII-VIII 
 
 

Numele echipei: …………………………………………………………………..……………………. 
 
 
1. Căpitanul echipei: …………………………………………………………..…..…………………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………….……………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
Ceilalţi componenţi ale echipei sunt :  
 

2.  Numele şi prenumele ……….…………………………………….….………..……………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Numele şi prenumele ……….………………………………………..………..……………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. 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 ……………………………………………………………………………………………… 
 
Înscrierea unei echipe se poate face la secretariatul CNVA, prin fax la numărul 0236460135 sau prin 
e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com  până pe data 19 mai 2016, ora 11:00. 
 
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.” 



 
Concursul de Matematică “Cristian S. Calude” 

Proba pe echipe – 20 mai 2016 
 

Fişă de înscriere la concursul pe echipe pentru clasele V-VI 
 
 

Numele echipei: …………………………………………………………………..……………………. 
 
 
1. Căpitanul echipei: 
…………………………………………………………..…..……………………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………….……………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
Ceilalţi componenţi ale echipei sunt :  
 
 

2. Numele şi prenumele ……….…………………………………….….………..……………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Numele şi prenumele ……….………………………………………..………..……………… 
clasa  ……..…..  unitatea de învăţământ……………………………………………………………… 
Numărul de telefon………………………………............................................................…………… 
Semnătura ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. 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 ……………………………………………………………………………………………… 
 
Înscrierea unei echipe se poate face la secretariatul CNVA, prin fax la numărul 0236460135 sau prin 
e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com  până pe data 19 mai 2016, ora 11:00. 
 
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.” 


