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Dragi elevi, stimaţi colegi, 

 

     Vă invităm la prima ediţie a CONCURSULUI  JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR DE 

MATEMATICĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ „FRANMATHS”, etapa județeană, concurs înscris în 

Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2022),  care va avea loc sâmbătă, 7 mai 2022,  ora 

09:00.  

   Concursul se adresează elevilor din clasele IV – VIII și IX-XII (uman și real) coordonați de  

profesori de Matematică și Limba Franceză și constă dintr-o probă scrisă ce va conține subiecte, de tip 

grilă, redactate în limba franceză structurate astfel: 3 itemi de calcul numeric; 3 itemi de logica, 

creativitate și inteligență verbală; 2 probleme cu caracter practic-aplicativ; 1 problemă cu răspuns 

deschis, cu redactarea în limba franceză. Concursul are o durată de 120 de minute. 

      Programul concursului:  

- 08:30             - intrarea elevilor in săli; 

- 09:00- 11:00 - proba de concurs. 

- 11:30- 15:00 - corectarea lucrărilor; 

-  16:00            - afişarea rezultatelor; 

Secțiunile concursului: 1-nivel primar clasa IV, 2- nivel gimnazial V-VIII, 3- nivel liceal IX-XII. 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului vă rugăm să trimiteţi listele cu elevii participanţi 

până la data de 5 mai 2022(inclusiv) pe adresa de e-mail: franmathsliceulvoltaire@gmail.com. 

Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere. 

         Elevii premiați vor primi diplome. Se vor acorda premiul I, II, III  şi menţiuni la fiecare 

categorie (IV –VIII si IX- XII).  Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător. 

Diplomele se trimit în termen de o lună de la finalizarea evenimentului. Nu se admit contestații. 

Rezultatele concursului se comunică pe site-ul liceului Voltaire.  

 

          Participarea elevilor este gratuită. 

            

 

Coordonatori proiect, 

1.   Prof. Balaci Mihaela 

2.   Prof. Stoian Daniela 

 

Liceul ’’Voltaire’’ Craiova                                                           

         Director ,                                                                                                        

Prof. Dr. Dorina Loredana POPI                                                         

                                                                                                                                                                                                                  

Consilier scolar Liceul ’’Voltaire’’ Craiova 

                                                                                       Prof. Adina Veronica MITRICĂ 

 

  

❖ Se trimite doar o fișă de înscriere pentru toți elevii dintr-o școală.  

❖ Fișa trebuie înregistrată și semnată de directorul unității școlare. 

mailto:franmathliceulvoltaire@gmail.com


Nr._________/___________ 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE   
CONCURSULUI  JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR DE MATEMATICĂ ÎN LIMBA 

FRANCEZĂ „FRANMATHS”,  2021-2022   

 EDIŢIA  I - 7  mai 2022 

ETAPA JUDEȚEANĂ 

 

1.UNITATEA ȘCOLARĂ: ……………………………………………………………………………... 

2.ADRESA UNITĂȚII ȘCOLARE: ………………………………………………………………….              

…………………………………………………………………………………………............................... 

3.TELEFON: …………………………………………………………………………………………...... 

4.E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevilor  Îndrumător Clasa  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 

 Director, 


