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Comunicat de presă 30. 03. 2017

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
„GRIGORE MOISIL”

În perioada 31 martie – 2 aprilie 2017, Zalăul va fi „capitala matematicii și informaticii” din
Nord-Vestul României, fiindcă aici se va desfășura cea de-a XXXII-a ediție a Concursului
Interjudețean de Matematică și Informatică „Grigore Moisil”, competiţie în cadrul căreia se întrec,
anual, cei mai buni elevi la matematică și la informatică, din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Mureș, Satu Mare și Sălaj.
Județul Sălaj este unul dintre cele patru județe fondatoare ale acestui Concurs, alături de
Maramureș, Bistrița-Năsăud și Satu Mare. Prima ediție a Concursului s-a desfășurat în anul 1986, la
Baia Mare. De-a lungul anilor, județelor fondatoare li s-au mai adăugat județele Bihor (1995), Cluj
(2001) și Mureș (2009). Până la actuala ediție, Sălajul a mai fost gazda ediţiilor din anii 1989 (ediția a
IV-a), 1993 (ediția a VIII-a), 1998 (ediția a XIII-a), 2004 (ediția a XIX-a) și 2010 (ediția a XXV-a).
Organizat de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, al Primăriei
Municipiului Sălaj și al Filialei Sălaj a Societății de Științe Matematice din România, Concursul
reunește nu mai puțin de 152 elevi – secţiunea matematică și 92 de elevi – secţiunea informatică, alături
de 81 de profesori evaluatori (65 pentru matematică și 16 pentru informatică). Comisia de Concurs
pentru matematică este prezidată de renumitul profesor universitar emerit doctor Duca Dorel, iar cea
pentru informatică de conferenţiar universitar doctor Motogna Simona (liceu), respectiv lector
universitar doctor Ionescu Clara (gimnaziu), toți de la Universitatea ”Babeș - Bolyai” Cluj-Napoca.
Deschiderea festivă va avea loc, vineri, 31 martie 2017, ora 17:30, în Sala „Porolissum” a
Consiliului Județean Sălaj. Probele de concurs, la matematică şi la informatică, se vor desfășura,
sâmbătă, 1 aprilie 2017, la Colegiul Național „Silvania” Zalău, de la ora 9:00, iar Festivitatea de
premiere este programată în aceeaşi zi, de la ora 19:30, în Sala „Porolissum”.
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