
 
 
 
 

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA NEAMŢ 
 
 

Avizat, 
Inspector şcolar general, 

Prof. Luminiţa Georgeta Vîrlan 
 

 
 

INVITATIE 
 
 
Colegiul Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ în parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Neamţ anunţă lansarea celei de a VI-a ediţii a simpozionului ştiinţific 
TEME MONETARE. Concursul se adresează elevilor de liceu din Regiunea de 
dezvoltare nord-est, cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniul 
economic. El promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul 
competiţional. Concursul TEME MONETARE urmăreşte creşterea gradului de 
informare a tinerilor, viitori consumatori de servicii financiare, astfel încât aceştia să fie 
mai bine pregătiţi atunci când aleg un anumit tip de serviciu financiar sau când decid în 
favoarea unei anume instituţii bancare. 

 
Sunt invitaţi să participe la Simpozionul regional TEME MONETARE, ce se va 

desfăşura în data de 4 iunie 2011, elevi din liceele judeţelor Neamţ, Iaşi, Bacău, Botoşani 
şi Suceava. Conţinutul comunicărilor trebuie să trateze aspecte teoretice sau practice din 
domeniul financiar-bancar. Fiecare judeţ (cu excepţia judeţului organizator) poate 
participa cu un număr de cel mult două lucrări; fiecare liceu din judeţul Neamţ poate 
participa cu maximum două lucrări. Lucrările pot fi individuale sau colective. Prezenţa la 
lucrările simpozionului este obligatorie pentru participanţi. 

 
Înscrierea la concurs se va face prin completarea fişei de înscriere până la data de 

30 mai 2011 şi trimiterea ei la adresa de e-mail cni_pn@yahoo.com sau prin fax la 
numărul 0233227510. 

 
Lucrările pentru sesiunea de comunicări vor fi redactate pe cel mult 10 pagini, în 

format A4, pe o singură faţă, la un rând, font „Times New Roman” 12, precum şi pe 
suport electronic. Lucrările participanţilor pe suport electronic vor fi predate până la data 
de 30 mai 2011  Comisiei de coordonare în vederea publicării lor pe suport informatizat 
(CD educaţional cu ISSN). Susţinerea lucrărilor se va face cu ajutorul calculatorului şi a 
video-proiectorului. 

 

ROMÂNIA 
         MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 
Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, Mun. Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel. 0233/ 214860, Fax: 0233/215807, e-mail: isj_neamt@yahoo.com 



Programul simpozionului 
 
VINERI -3 iunie 2011 

17-19 – Primirea participanţilor şi a invitaţilor din alte judeţe 
(Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ - clădirea internatului) 
19-20 – Cina 

SÂMBĂTĂ -4 iunie 2011 
07.30-08.30 – Micul dejun 
09.00-09.30 – Festivitatea de deschidere 
09.30-13.00 – Prezentarea comunicărilor ştiinţifice 
13.00-13.30 – Deliberarea juriului 
13.30-14.30 – Premierea 
14.30-16.00 – Prânzul şi plecarea delegaţiilor din alte judeţe 
Regulamentul concursului şi fişa de înscriere se pot citi pe site-ul CNI şi în 

ataşamentul alăturat. 
Se vor acorda premii, menţiuni şi premii speciale. Elevilor participanţi şi 

profesorilor îndrumători li se vor acorda diplome de participare, iar profesorilor ai căror 
elevi vor avea lucrări premiate, vor primi diplome de excelenţă. 

Persoane de contact: prof. dr. Daniela Neamţu – 0233/227510; inspector şcolar de 
specialitate – Eugen Vasiliu – 0233/214860. 

 
 

DIRECTOR,                                                                    COORDONATOR PROIECT, 
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