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INVITAŢIE 
 
Dragi colegi! 
A devenit o tradiţie ca în fiecare an, să sărbătorim Zilele Colegiului Naţional de Informatică, 

Piatra Neamţ. Cu acest prilej organizăm Festivalul Internaţional de Matematică şi Informatică. 

Ediţia din acest an, care se va desfăşura în perioada 26-31 ianuarie 2010, se bucura de o largă 

participare internaţională. Sunt aşteptaţi elevi şi profesori din 11 state europene: Bulgaria, Estonia, 

Lituania, Germania, R. Moldova, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia şi Ucraina. 

Festivalului Internaţional de Matematica şi Informatică este structurat pe trei secţiuni distincte: 

1. Matematică; 2. Informatică; 3. Sesiunea Internaţională de Comunicări Metodico-Ştiinţifice. 

Secţiunea matematică vizează o probă individuală adresată elevilor din clasele VII-XII şi o 

probă pe echipe ce implică elevii din clasele VIII-X. 

Secţiunea informatică are drept subdiviziuni un concurs de programare, respectiv, unul de soft 

educaţional şi utilitar ce implică elevii din clasele IX-XII. 

Sesiunea Internaţională de Comunicări Metodico-Ştiinţifice „Memorial Vasile Ţifui" se adresează 

profesorilor de specializări diferite ce vor prezenta lucrări ce au drept scop implementarea mijloacelor 

IT şi media în procesul instructiv-educativ. In acest sens invităm colegii participanţi la un real schimb 

de experienţă pe coordonatele unor softuri educaţionale sau instrumente de lucru IT, de concepţie 

proprie, utile în procesul didactic. 

Lotul participanţilor va fi alcătuit din cel mult 12 elevi din clasele VII-XII şi doi profesori însoţitori.  

Taxa de participare 15 RON. 

Pentru precizări suplimentare vă rugăm să consultaţi site-ul CNI http://cni.nt.edu.ro/, unde veţi 

găsi regulamentele şi programele de concurs, formularele de înscriere şi programul Festivalului. 

Aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră până la data 7.01.2010 cu rugămintea de a 

trimite prin e-mail la adresa cni_pn@yahoo.com formularele de participare la festival în care să 

menţionaţi secţiunea (matematică/informatică/sesiune de comunicări) şi proba/concursul la care 

participă elevul. 

Persoana de contact - prof. Diaconu Vasile dir. adj., e-mail: diaconu_vasile@yahoo.com.  

Tel/Fax: 0233 227 510. 

Director, 
Prof. Irimia Elena Genoveva 
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