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 Facultatea de Matematică şi Informatică din Constanţa anunţă organizarea concursului 
pentru elevi şi studenţi în tehnologia informaţiei “ESTIC 2012”, în data de 26 mai 2012, la 
sediul Universitaţii “Ovidius” din Constanţa în Bd. Mamaia nr. 124. Sesiunea este organizată în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu filiala Constanţa a Societăţii de Ştiinţe 
Matematice din România. 
  
Participanţi  
Sunt invitaţi să participe: 

1. elevii din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a.  
2. studenţi cu rezultate bune la examene.  

Înscrierea participanţilor se va face în doua etape: 
- Etapa I : înscrierea electronică şi trimiterea în format electronic a conţinutului 

comunicării. Termen limită : 6 mai 2012. 
o Elevii vor fi înscrişi de Inspectoratul Judeţean Şcolar, prin intermediul unei liste 

organizate pe ani de studii. Inspectorii de specialitate selectează participanţii pe 
baza rezultatelor obţinute la disciplinele de informatică, matematică, fizică, 
chimie şi/sau biologie.  

o Studenţii vor fi înscrişi prin intermediul cadrelor didactice îndrumătoare de 
lucrare. 

Listele vor fi comunicate organizatorilor la adresa de email 
(estic2012@gmail.com).  

- Etapa II : Selecţia finală se realizează de către comitetul de organizare a evenimentului. 
Termen limită : 20 mai 2012. 

 
Desfaşurarea evenimentului  

Evenimentul şi festivitatea de premiere se vor desfăşura la sediul Universităţii “Ovidius” 
din Constanţa în Bd. Mamaia, nr. 124. 

În funcţie de numarul de lucrări înscrise, evenimentul se va derula în una sau două 
secţiuni. Fiecărei prezentări îi sunt acordate 10 minute, urmate de 5 minute de întrebări şi 
discuţii. Participanţii vor avea la dispoziţie un calculator şi un proiector în vederea prezentării 
orale a comunicării lor. 

Toţi participaţii vor primi o diplomă de participare, iar premianţii premii.  
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul: 

 Facultaţii de Matematică şi Informatică din Constanţa: 
o http://math.univ-ovidius.ro 

 ISJ Constanţa:  
o http://www.isjcta.ro/isj 

Comitetul de organizare 
Preşedinte: Lect.dr. Chelai Ozten 
Membri:  Prof.dr. Popa Constantin 
  Lect.dr. Pelican Elena 
  Lect.dr. Bogdan Crenguţa 
  Lect..dr. Nicola Aurelian 
Secretar: drd. Pomparău Ioana 
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