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lectoratul şco la r Judeţean D olj , a a

doamnei/domnului inspector şcolar generalL .:— .lv :

Ne face plăcere să vă adresăm invitaţia ca an echipaj reprezentativ al judeţului Dumneavoastră să 
participe- ia cea de-a 14-a ediţie a .Concursului Intequdeţean de Fizică “Liviu Tătar”, iniţiat de 
Departamentul de Fizică al Universităţii din Craiova ea un concurs itinerant şi organizat, în acest an, 
împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman. Concursul se va desfăşura în zilele de 25-27 aprilie 
2014 şi va f? găzduit de Liceul Teoretic “A l.! Cuza” din municipiul Alexandria.

In conformitate cu Regulamentul Concursului, echipajul fiecărui judeţ va trebui să fie format din 
câte 2-3 elevi de liceu de Sa fiecare an de studiu (clasele IX, X, XI şi XII) fără să fie depăşită limita 
superioară de 10 elevi

Recomandăm să fie incluşi în lotul ce se va deplasa la Alexandria , elevi din toate clasele liceale 
care au participat la faza judeţeană a Olimpiadei de Fizică din 15 februarie 2014, situându-se în 
clasamentul respectivelor clase, imediat după elevii selecţionaţi pentru Olimpiada Naţională de Fizică 
(ONF). Lotul va fi însoţit de inspectorul d^‘fizică (sau de uo delegat al acestuia) precum şi de un profesor 
corector.

Programa pentru concurs este cea aprobată de Ministere! Educaţiei Naţionale pentru ONF din 
acest an.

Elevii care obţin premii sau menţiuni la Concursul înterjudeţean “Liviu Tătar” au prioritate la 
admiterea ulterioară ca studenţi la specializările Departamentului de Fizică de la Facultatea de 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii a Universităţii din Craiova. Având în vedere această prevedere din 
Regulamentul Concursului (articolul 10), suplimentar faţă de lotul oficial al judeţului pot participa la 
concurs, în baza unei solicitări personale, şi elevi din clasele X-XII care, în anii şcolari anteriori au 
obţinut premii şi/sau menţiuni Ia fazele judeţeană sau naţională ale concursurilor şcolare de Fizică, 
Astronomie/Astrofizica, informatică, Matematică, Chimie sau Ştiinţe pentru Juniori (din calendarul 
MEN) sau fa Concursul Interjudeţean de Fizică “Liviu Tătar”.

Cheltuielile legate de organizarea concursului (materiale consumabile, excursie, etc.), precum şi 
cele pentru premierea participanţilor vor fi suportate de către organizatori. Cazarea şi masa se asigură la 
Liceul Pedagogic “Mircea Scariat” din municipiul Alexandria Strada Negru Vodă, nr.99, telefon 0247- 
313437, participanţii fiind aşteptaţi pentru cazare In data de 25 aprilie 2014, în intervalul 14-18. 
Organizatorii intenţionează ca, în aceeaşi zi, Ia ora 19* să poată desfăşura festivitatea de deschidere a 
concursului, urmată de o scurtă şedinţă tehnică.

Cheltuielile legate de deplasarea la Alexandria (dus-întors), de cazare, de asigurarea mesei 
participanţilor (elevi şi profesori, două zile integrale - 70 lei/persoană) vor fi suportate de judeţele 
invitate.

Vă rugăm să confirmaţi participarea Dumneavoastră ia acest concurs până vineri 11 aprilie 2014 
(cel mai târziu). Listele cu elevii participanţi şi cu profesorii însoţitori (numele scrise cu diacritice plus 
CNP-urile elevilor) vor fi transmise electronic până la aceeaşi dată atât la Departamentul de Fizici.', din 
Craiova (fax: 025M l 5077, e-mail: fizica@central.uev.ro cât şi la Liceul Teoretic “AI. I. Cuza” din 
Alexandria, str. Carpaţi, nr. 27, telefon: 0247316637, fax; 0247316672, e-mail. liccuzaalex@yahoo.com 
(persoană de contact prof Stănoiu Florin, directorul liceului, tel. 0740133100 sau profesor Tănăsescu 
Speranţa Camelia, inspector de fizică, telefon: 0730642907, e-mail:camelia speranta2006@yahoo.com). 

Având în vedere că tuturor elevilor participanţi îi se vor acorda "Diplome de participant ”,
lista cunumele*elevilor
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imprimate anterior începerii 
participanţi, transmisă iniţial.
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