
ÎNSCRIERI LA 

                                                   The International Mathematics Contest “THE CLOCK-TOWER SCHOOL” 

1. Termenul limită de înscriere este 16.03.2013 ora 16:00 

2. NU se vor folosi numai MAJUSCULE în completarea tabelului. Se vor utiliza diacritice. 

3. Vă rog să scrieţi ca titlu pentru  e-mail, numele şcolii care solicită înscrierea, localitatea şi cuvântul „Ceas”,ca de exemplu:  

      Şc. „Eugen I.”, Slatina , Ceas 

     din două considerente: 

      i) dacă se menţionează cuvâtul „Ceas”,  e-mailul respectiv este direcţionat într-un folder special creat; 

     ii) de regulă, toată lumea scrie „Înscriere la Ceas” şi atunci când dumneavoastră veniţi cu modificări, cu greşeli ale noastre la repartizare, găsim greu      

          e-mailul anterior. 

3. Fiecare reprezentant al unei şcoli va trimite tabele nominale pe care le descarcă de pe site şi le completează corespunzător şi le trimite pe     

     una din adresele de e-mail menţionate mai jos:      

                 GIMNAZIU                      gimnaziuceas@yahoo.com  

                 PRIMAR                           primarceas@yahoo.com  

                 JUNIORI                           barajceas@yahoo.com 

                 Proba „LA CEAS”           blitzceas@yahoo.com  

                CAZARE                           cazareceas@yahoo.com  

  



4.  TABEL MODEL PENTRU INSCRIERE                    

clasa a V-a             

Nr.crt. Nume şi prenume Cls Unitatea de învăţământ Localitatea Judeţ Profesor S 1 S 2 S 3 S 4 
Total 

punctaj 
Premii 

1   5      AG               

2   5                     

După completarea datelor despre elevii participanţi, se adaugă:  Profesorul însoţitor...., / specialitatea...., / doreşte să corecteze la clasa......  . Se 
menţionează şi un telefon de contact! 

     Caracterele vor fi scrise cu fontul TIMES NEW ROMAN , mărimea 10, cu diacritice, conform modelului anterior.  

    5. Un tabel centralizator pentru cazare şi masă va fi trimis pe adresa cazareceas@yahoo.com 

 

Observaţie: pentru eventualul şofer sau părinte, aveţi asigurată cazarea şi masa în condiţiile şi preţul oferit pentru elevi! Se asigurǎ cazare  

şi masǎ începând cu cina de vineri pânǎ duminicǎ, inclusiv micul dejun, 60 lei /elev/2 zile, taxă ce se achită direct la cazare. 

 

  Tabel statistic pentru cazare şi masă       

               

               

Nr.c Şcoala 
Elevi Profesori Părinte Şofer Total Sosire Masă 

Tel.contact Pers. de  contact 
M F M F M sau F  M  M F Total     

1.  Şc. "N. Iorga" Baia Mare 6 10 1 1 0 1 8 11 19 

joi 21.03 

seara 22.03.-24.03   

2. Şcoala Nr. 7 Giurgiu 8 4 1 0 1 ( F ) 1 10 4 14 

vineri 22.03, 

ora 13 22.03.-24.03 0723303950 Prof. Badica Florin 

3. Şc. "M.Eminescu", Alba 12 9 0 2 1(M) 1 13 11 24     



 6. Pe stefansmarandoiu@yahoo.com  se trimite un tabel  centralizator referitor la disciplinele la care participă elevii    

    şi o copie după donaţia  făcută:      Şcoala / localitatea/ judeţul 

   

  

 

 

7.  Donaţii se depun în contul Asociaţiei " Şcoala cu Ceas" , cod fiscal 14716116,   cod IBAN  RO94BRDE390SV04166383900, deschis la     
    BRDE, Sucursala Râmnicu Vâlcea , cu menţiunea  DONAŢIE,  altfel la FISC se icadrează la activitate economică. 

8. Când se înaintează tabelul nominal se va preciza ziua şi numărul chitanţei privind donaţia de 30 lei/elev , respectiv 40 lei pentru   

     elevii care participă şi la proba „ LA CEAS”. 

9. Înscrierile pentru sesiunea de comunicări şi referate metodico-stiinţifice se fac pe adresa: simpozionceas@yahoo.com 

Se depune suma de 30 de lei/cadru didactic în contul Asociaţiei " Şcoala cu Ceas" ,  cod fiscal  14716116,  cod IBAN             
RO94BRDE390SV04166383900, deschis la BRD Sucursala Rm. Vâlcea. 
             Certificatele se vor înmâna imediat dupa susţinerea referatului persoanei respective sau a celei desemnate de aceasta.  

             Răspundem doar pentru cei care au respectat această procedură! 

             Se  admit solicitări ulterioare, în timpul vacanţei ! 

NU se vor face înscrieri decât în condiţiile în care se va trimite o copie a referatului fie prin  e-mail la adresa specificate mai sus, fie prin poştă la 
adresa Şcoala „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 128, având pe plic menţiunea „Pentru Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări 
Ştiinţifice „ Performanţă şi Interdisciplinaritate La Şcoala cu Ceas” , ianuarie 2013, însoţite de o copie a dovadei de achitare a donaţiei de 
30 de lei. 
  Referatele vor fi redactate pe calculator, în Microsoft Office Word cu caractere Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, având specificate 
Titlul referatului, numele autorului, şcoala şi oraşul (scrise cu 14). 
  Pentru eventualele mijloace auxiliare necesare prezentării referatului vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa menţionată. 

   

Nr. 

Crt. 
Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Matematică Proba „La Ceas” 

1   a V-a  Da Da 
2   a V-a Da - 
3   a V-a Da - 
4   a VI-a Da Da 


