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I N V I T A Ț I E  
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Vă invită să participați în data de 13 mai 2019 la concursul de matematica MATE-UCB, ediția 

a V – a, ce se va desfășura în sediul Facultății de Inginerie a Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu, situat pe Calea Eroilor, nr. 30.  

A V – a ediție a concursului MATE-UCB este o competiție științifică cu caracter județean, 

adresată elevilor claselor IX- XII, tip M1 și M2.  

Concursul are drept obiectiv general creșterea motivației pentru studiul matematicii, promovarea 

ideilor de competiție și fair-play competițional și familiarizarea elevilor din anii terminali de liceu cu 

exigențele concursurilor naționale sau de admiterea la facultate. Subiectele de concurs vor respecta 

programele școlare în vigoare pentru fiecare clasă și vor fi alcătuite astfel încât să nu depășească 

programa comună modulelor M1 si M2. 

La fiecare clasă concursul constă într-o probă scrisă ce presupune rezolvarea pe durata a 2 ore a 

unui test grilă format din 15 itemi cu câte 5 variante de răspuns, dintre care doar una este corectă.  

 

Programul din ziua concursului este următorul:  

Elevii și profesorii însoțitori se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de începerea concursului.  

ora 11:45 primirea participanților în amfiteatrul Ion Popescu-Voiteşti al UCB (sala 016, sediul situat pe 

Calea Eroilor, nr. 30) ; 

ora 12:00 intrarea participanților în săli; 

orele 12:30 - 14:30 proba de concurs; 

orele 14:30-16:30 corectarea si publicarea rezultatelor 

orele 18:00-18:30 depunerea contestațiilor 

 

Premii: la fiecare secțiune a concursului vor fi acordate premii și mențiuni. Premianții și participanții vor 

primi diplome. 

 

Înscrierea la concurs se poate face până pe data de 11 mai 2019 (inclusiv) la una din adresele de e-mail: 

lvungureanu@yahoo.com, mbuneci@yahoo.com. Participanții vor  preciza numele și prenumele, 

unitatea școlară la care studiază, localitatea, clasa  și  numele și prenumele profesorului îndrumător. 

Înscriere poate fi individuală sau colectivă (cu tabel centralizator ca cel din anexa 1.)  Profesorii care 

doresc să participe în calitate de propunători de probleme la concursul nostru sunt rugați să contacteze 

organizatorii la numerele de menționate mai jos. 

 

 

 

13.03.2019 

 

 

Vă așteptăm cu drag, 

Decan 

Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru 

   

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa:  

conf. univ. dr. Viorica Mariela Ungureanu, tel. 0736661392 e-mail: lvungureanu@yahoo.com, conf. 

univ. dr. Mădălina Roxana Buneci mbuneci@yahoo.com, lector univ. dr. Carmen Bărbăcioru 

cbarbacioru@gmail.com, prof. Lupuleț Ion tel. 07645107825.  
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ANEXA I 

Tabel nominal cu elevii care participă la 

 

Concursul de matematică Mate-UCB 

ediția a V – a 

 

Nr. crt. Numele și 

Prenumele 

Unitatea 

școlară 

Localitatea Clasa Prof. îndrumător 

      

 


