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CĂTRE 

INSPECTORATELE  ȘCOLARE  JUDEȚENE 
 

În atenția 
Doamnelor/Domnilor Inspectori Școlari Generali 

Doamnelor/Domnilor Inspectori Școlari cu atribuții în specialitățile 
 MATEMATICĂ și FIZICĂ 

 
 

INVITA ȚIE 
 

Stimate Doamne/Stimați Domni, 
 
 Ministerul Educației Naționale,  Inspectoratul Școlar Județean Bacău în 
colaborare cu Primăria Municipiului Bacău și Colegiul Național  ”Ferdinand I” -  Bacău, 
organizează în perioada 21-23 noiembrie 2014, Concursul Național ”Vr ănceanu-
Procopiu”,  concurs de matematică și fizică, nominalizat în calendarul concursurilor 
școlare ale M.E.N. pentru anul școlar 2014 - 2015. 
 Concursul constă  într-o probă scrisă ce cuprinde 2 probleme de matematică și 2 
probleme de fizică, din programa de liceu aferentă clasei candidatului. Cu excepția 
clasei a IX-a, subiectele pot cuprinde și teme din materia anilor precedenți. 
 Din partea fiecărui județ vor participa 4 (patru) elevi - clasele IX-XII, însoțiți de 
un profesor  (2 profesori pentru municipiul București), având specialitatea matematică 
sau fizică. 
 Program preliminar: 

- Vineri, 21.11.2014, sosirea participanților din alte județe;  
- Deschiderea va avea loc la ora 19:00,  în  Sala Ateneu  “Mihail Jora” din Bacău; 
- Sâmbătă, 22.11.2014, zi de concurs la Colegiul Național ”Ferdinand I” din  

Bacău; 
- Duminică, 23.11.2014, festivitatea de premiere; 
     Pentru buna desfășurare a concursului vă rugăm să transmiteți la Colegiul 
Național  ”Ferdinand I” din Bacău (Str. George Bacovia, nr. 45, Bacău, fax: 
0234.513020, tel: 0234.513565),  până pe  data de 17.11. 2014, datele  privind lista 
participanților și sosirea la competiție (tren, autoturism personal, Massaro, alte 
mijloace de transport, ziua și ora sosirii), conform machetelor de mai jos. 

      Aceleași machete vor fi transmise și pe adresa de e-mail: 
ovidiubuhucianu@yahoo.com , atât în  Excel, cât și cu adresă de înaintare scanată, 
sub semnătură și ștampilă, până la aceeași dată (17.11.2014). 
       Nu se admit candidați în plus față de numărul stabilit. 



 

 
       Cheltuielile de transport pentru elevi și pentru profesorii însoțitori,  vor fi 

asigurate de  Inspectoratele  Școlare  Județene  de unde aceștia provin;  
       Masa și cazarea participanților  vor fi  asigurate de organizatori.  
 
 

Tabel nr.1 
Informa ții necesare pentru cazarea participanților: 

 

Nr. 
crt 

Numele și prenumele 
profesorului însoțitor 

Sex 
(M/F) 

Școala de 
proveniență 

Județul 
Calitatea 

(profesor/elev) 

Solicită 

Cazare 
(Da/Nu) 

Masă 
(Da/Nu) 

1.        
2.        

 
 

Tabel nr.2 
Informa ții necesare pentru înscrierea participanților: 

 
Nr. 
crt 

Numele și prenumele 
elevului 

Unitatea de învățământ Clasa Județul 
Numele și prenumele 

profesorilor îndrumători 

1.      
2.      
 

 
                Inspector școlar - Fizică,                                                                 
 
            prof. dr. Ovidiu BUHUCIANU   

 
 

Inspectori școlari – Matematică 
 

  prof. Adrian - Mihai COSMA 
  

                                                                  prof. Cora - Mariana NECHITA  
 
 

Date contact: ovidiubuhucianu@yahoo.com 
Telefon serviciu:     0754033719 
Telefon personal:    0748121540 


