Nr. ………… / ………………….
Către,
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU NIVEL
LICEAL DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

În atenţia Doamnei/Domnului Director
- responsabililor comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice zonale de matematică
- profesorilor de matematică
Concursul național de matematică aplicată “ A. Haimovici” se adresează elevilor claselor IX –
XII, cu profil tehnologic, profil știinte ale naturii, profil economic și profil filologie.





Etapa județeană a acestui concurs se va desfășura în data de 18.03.2017, la aceeași dată
de desfășurare cu etapa județeană a olimpiadei de matematică, și va avea loc la
Colegiul Economic ,,Octav Onicescu ” Botoșani.
Elevii se vor prezenta la unitatea școlară desemnată organizatoare până la ora 9.30 a zilei
de 18.03.2017, concursul urmând să înceapă la ora 10.00 .
Tabelele cu elevii înscriși vor fi trimise prin fax la Colegiul Economic ,,Octav Onicescu”,
în atenția doamnei profesor Cuzub Georgeta
si pe adresele de e-mail:
danapanaete@yahoo.com si georgetapetronela@yahoo.com . Tabelele vor fi trimise în
format electronic (format EXCEL, font 10, Times New Roman, scris cu majuscule și
diacritice) și pe suport de hărtie, cu semnătura directorului și ștampila unității școlare.
Acestea trebuie întocmite până la data de 14.03. 2017 și trebuie să aibă următoarea
structură:

Unitatea școlară….
Nr.
crt

Numele și prenumele elevului





Clasa

Profilul

Prof. îndrumator

După data de 14.03. 2017 nu se mai fac înscrieri și nici modificări în listele trimise.
Numărul maxim de elevi care pot fi înscriși de către fiecare unitate școlară la acest
concurs este de 4 elevi/nivel/profil .
Unitățile școlare participante vor trimite câte 2 profesori supraveghetori, de altă
disciplină și 2 profesori corectori. Aceștia vor fi trecuți într-un tabel (format Excel) cu
următoarele rubrici:
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Nr.crt Numele
și
profesorului

prenumele Disciplina

Calitatea

Semnătura
profesorului

Supraveghetor
Supraveghetor
Corector
Corector
Aceste tabele va fi trimise la organizatori( prof. Panaete Daniela și prof.Cuzub Georgeta) pe
adresele de e-mail danapanaete@yahoo.com și georgetapetronela@yahoo.com, simultan cu
tabelul pentru înscrierea elevilor.


Profesorii supraveghetori vor fi prezenți în ziua concursului la Colegiul Economic
,,O.Onicescu” Botoșani la ora 8.30.



Profesorii corectori vor veni la ora 13.30 la Colegiul Economic ,,O.Onicescu” Botoșani.



Baremele de evaluare şi notare vor putea fi afişate împreună cu subiectele după ora 13.00 a
zilei de 18 martie 2017.



Rezultatele vor fi afişate până în dimineaţa zilei de 19 martie 2017, în jurul orei 9.00



Eventualele contestaţii se vor depune în ziua de 20 martie 2017, la secretariatul Colegiului
,,O. Onicescu” Botoșani, între orele 8.00-12.00.

Vă rugăm să respectați temenele precizate, numărul maxim de elevi înscriși și forma indicată a tabelelor
pentru înscrierea elevilor și a profesorilor.

Inspector Școlar General,

Prof. Gabriel Hârtie

Inspector școlar pentru matematică,
Prof. Daniela Vicol
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