
Modalitatea de înscriere la concurs 

 

SECŢIUNEA PENTRU ELEVII DIN CICLUL PRIMAR (clasa a 4-a) 

                                          din 21.10.2017 

 

Perioada de înscriere la concurs este: 09-17 octombrie 2017 

 

o Elevii alte județe se pot înscrie individual la secretariatul Colegiului 

Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi (CNVA) sau se scanează 

formularul de înscriere individual şi se trimite prin e-mail la adresa 

concurs.calude@gmail.com 

 

o Unităţile de învăţământ din Galați sau din alte județe pot trimite la 

secretariatul CNVA sau la adresa de e-mail concurs.calude@gmail.com 

tabele cu elevii pe care doresc sa-i înscrie la concurs (formularul de 

înscriere în grup). 

 

Notă. La secțiunea pentru ciclul primar numărul de elevi pe care-l poate înscrie o școală 

din județul Galați sau din alt județ este nelimitat. 

 

 

SECŢIUNEA PENTRU ELEVII DIN CLASELE A 5-A ŞI A 6-A 

                                          din 21.10.2017 

 

         Perioada de înscriere la concurs este: 09-17 octombrie 2017 

 

         Elevii din judeţul Galaţi pot fi înscrişi numai de unitatea de învăţământ la care 

studiază folosind formularul de înscriere în grup, iar aceasta trebuie să se încadreze în 

numărul de locuri alocat. 

 

        Pentru elevii din alte judeţe numărul de locuri nu este limitat şi se pot înscrie  

- individual - la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din 

Galaţi sau se scanează formularul de înscriere individual şi se trimite prin 

e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com 

- în grup - unităţile de învăţământ pot trimite tabele cu elevii pe care doresc 

sa-i înscrie la concurs (formularul de înscriere în grup) la adresa de e-mail 

la  concurs.calude@gmail.com 

 

SECŢIUNEA PENTRU ELEVII DIN CLASELE 7-12 

                                          din 04.11.2017 

 

         Unităţile de învăţământ care au primit invitaţie pot înscrie elevii conform 

precizărilor din invitaţie. 

 

         Elevii cu rezultate foarte bune la etapa judeţeană sau etapa naţională a Olimpiadei 

de Matematică 2016 se pot înscrie la concurs prin e-mail la adresa 

concurs.calude@gmail.com precizând numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de 

învăţământ unde studiază, numele profesorului de la clasă, telefonul părintelui 

(elevului) şi rezultatul obţinut la Olimpiada de Matematică 2017. 
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