
 
        

        
 

Str. Petre Andrei nr 9, cod poștal 700495, Tel./fax: 0232 211826, www.liis.ro, CF  4701568,  licinfoiasi@gmail.com 

 
 

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“ IAȘI  
 

IT. Atitudine. Profesionalism. 

 

 

„URMAȘII LUI MOISIL“ 

= ediţia a XIII-a = 

 

În perioada 5–6 mai 2018, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil“ Iași 

organizează Concursul interdisciplinar „Urmașii lui Moisil“ pentru elevii clasei a IV-

a, în vederea ocupării celor 60 de locuri aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Iași 

pentru clasa a V-a, anul școlar 2018-2019. 
   

Înscrierile se efectuează la secretariatul liceului în perioada 16 aprilie – 3 mai 

2018, în zilele lucrătoare,  între orele 8:00 – 15:00. 

 Pentru participarea la concurs este necesară completarea fișei de înscriere (de la 

secretariatul liceului).  
  

Probele se vor desfășura astfel: 

o sâmbătă, 5 mai 2018, matematică, 10:00 – 12:00; 

o duminică, 6 mai 2018, matematică pe calculator (programarea va fi 

anunțată pe 4.05.2018); 
 

Programa pentru concurs 

Matematică: programa pentru Olimpiadă, etapa judeţeană. 

Matematică pe calculator: completarea unor tabele cu rezultatele obținute în 

urma rezolvării exercițiilor și problemelor propuse (Microsoft Word), 

utilizarea instrumentelor și a formelor geometrice predefinite  în aplicația 

Microsoft Paint pentru rezolvarea unor cerințe  interdisciplinare 

(matematică și desen). 
 

Concurenții vor intra în săli cu jumătate de oră înainte de momentul începerii 

probei, pe baza carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs, având asupra lor numai 

ustensile de scris (fără telefoane, tablete sau alte mijloace de comunicare). 
 

Modalitatea de selecție a candidaților înscriși pentru clasa a V-a 

Selecția candidaților se realizează pe baza cererilor de înscriere. Dacă numărul 

candidaților înscriși depășește numărul de locuri aprobate, candidații vor susține 

minimum una din probele concursului (la alegere). 

Se declară admiși primii candidați pentru fiecare probă în limita a jumătate din 

numărul de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a rezultatelor. În cazul 

candidaților declarați admiși la ambele probe, se va elibera un loc pe lista probei la 

care ultima medie este mai mare, completându-se lista cu candidatul care a obținut 

următoarea medie. 


