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Localitatea MOVILA MIRESII, jude Ńul BRĂILA 

Telefon / fax: 0239697916 
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e-mail: scoalamovilamiresii@yahoo.com 

 
 Către, 
 

UnitaŃile de învătământ din judeŃul Brăila  
In atenŃia doamnelor / domnilor Directori 

In atenŃia doamnelor / domnilor profesori de matematică 
 
          Scoala de Arte si Meserii ,,Movila Miresii’’ în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
JudeŃean Brăila , vă invită să participaŃi la prima  ediŃie a Concursului de Matematică 
 “ Pitagora” destinat elevilor din clasele V – VIII, din mediul rural. 
           Concursul se va desfăşura în data de 21 Noiembrie 2009, ora 10 la sediul Scolii 
de Arte si Meserii ,,Movila Miresii ’’ comuna Movila Miresii, judeŃul Brăila. 
 Tematica de concurs o reprezintă materia anului precedent si materia parcursă 
până la momentul concursului pentru fiecare an de studiu . La clasele a V – a , a VI – a si  
a VII – a proba de concurs va consta în rezolvarea unui test cu probleme de tip grilă, iar 
la clasele şi a VIII – a proba de concurs va consta în rezolvarea unui test tip teză cu 
subiect unic. 
 Participarea elevilor este gratuită. La finalul concursului fiecare elev va primi o 
diplomă de participare. 
 Recomandăm ca fiecare lot sa fie constituit din cel mult 6 elevi din clasele V – 
VIII  si de un profesor insoŃitor care va participa la supraveghere / evaluare. 
 InformaŃii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail 
scoalamovilamiresii@yahoo.com sau la telefon 0734580627(prof. Andronic Oana)
 Vă rugăm să ne transmiteŃi confirmarea de participare prin fax la numărul 
0239697916 si la adresa de e-mail a scolii : scoalamovilamiresii@yahoo.com până la 
data de 12 Noiembrie 2009 iar pentru membrii lotului vă recomandăm să folosiŃi tabele 
de tipul: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala de 
provenienŃă 

Numele şi prenumele 
profesorului însoŃitor 

     
 
  
Director,                Profesor matematică, 
Prof. Danciu Emilia                                     Prof.  Andronic Oana 
 

 
 

Vă aşteptăm şi vă urăm succes! 


