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                   Către 

                   TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

                   În atenția Doamnei /Domnului Director, 

                   În atenția profesorilor de matematică, 

 

Ref: Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică 

        Etapa județeană a Concursului Național de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici” 

 

Prin prezenta, vă informăm că olimpiada de matematică, etapa județeană 2023, clasele 

V-XII, se va desfășura în data de 11.03.2023, începând cu ora 10,  la Liceul Teoretic ,,Emil 

Racoviță” Galați. 

Proba scrisă are durata are durata de 2 ore pentru clasele V-VI, respectiv 3 ore pentru clasele 

VII-XII.  

Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 9.00-9.30, cu carnetul de note cu 

fotografie, vizat și ștampilat pentru anul școlar în curs, sau cartea de identitate. 

 

Vă informăm și că etapa județeană a Concursului Național de Matematică ,,Adolf 

Haimovici” se va desfășura în data de 11.03.2023, începând cu ora 10, la Liceul Teoretic ,,Emil 

Racoviță” Galați.  

Concursul se organizează pe două secțiuni: sețiunea H1, clasele IX-XII, filiera 

tehnologică, toate profilurile și secțiunea H2, clasele IX-XII, filiera teoretică, profil real 

specializarea științe ale naturii. Programele de concurs se găsesc în Anexa 1 a Regulamentului 

Specific privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Matematică Aplicată ,,Adolf 

Haimovici”, postat pe site-ul www.mategl.ro și pe site-ul www.isj.gl.edu.ro. Durata probei scrise 

este de 3 ore. 

Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 9.00-9.30, cu carnetul de note cu 

fotografie, vizat și ștampilat pentru anul școlar în curs, sau cartea de identitate. 

Numărul maxim de elevi ce pot fi înscriși de fiecare unitate școlară la această etapă este de 

3 elevi/clasă. 

Înscrierea elevilor se va realiza până la data de 2.03.2023, ora 14, completând, cu majuscule 

și diacritice, formularul următor:  https://forms.gle/3vHDjmEe732KoQVR7 

 

Unitățile școlare vor trimite la ISJ Galați, la mapa inspectorului de specialitate, tabelele 

nominale cu elevii înscriși, sub semnătura directorului unității, până la data de 2.03.2023, ora16. 

Tabelele vor fi întocmite după următorul model: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Școala de 

proveniență 

Filiera  Tehnologică/ 

Filiera teoretică, profil real, 

specializarea științe ale naturii 

Profesorul 

de la clasă 

1      

2      

......      

http://www.mategl.ro/
http://www.isj.gl.edu.ro/
https://forms.gle/3vHDjmEe732KoQVR7


 

 

Unitățile școlare vor trimite, în data de 11.03.2023, la Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță”, câte 

2 profesori asistenți, de altă disciplină, și cel puțin 3 profesori evaluatori. 

 

Înscrierea profesorilor evaluatori se va realiza până la data 2.03.2023, ora 14.00, completând, 

cu majuscule și diacritice, formularul următor:  https://forms.gle/QzzB8CLswEaYANQz8  

 

Înscrierea profesorilor asistenți se va realiza până la data 2.03.2023, ora 14.00, completând, 

cu majuscule și diacritice, formularul următor:  https://forms.gle/PuahmQouSCFJf1bv6 

 

 Unitățile școlare vor trimite, la mapa inspectorului de specialitate, tabelul nominal cu 

profesorii evaluatori și profesorii asistenți, sub semnătura directorului unității, până la data de 

2.03.2023, ora 16.00. 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

profesorului 

Disciplina Calitatea Nr. telefon 

1   evaluator  

2   evaluator  

3   evaluator  

4   evaluator  

5   asistent  

6   asistent  

 

 

Profesorii asistenți vor fi prezenți la Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță”, în data de 

11.03.2023, la ora 8.45, iar profesorii evaluatori la ora 14.30. 

 

. 

 

 

 

 

Inspector Școlar General, 

  Prof. Gina BRÎNZAN                                      Inspector Școlar General Adjunct, 

                                                                            Prof. Iolanda Narcisa BULGARU 

 

                                                        

                                                                                     Inspector școlar,  

                                                                                Prof. Gabriela GRECU 

https://forms.gle/QzzB8CLswEaYANQz8
https://forms.gle/PuahmQouSCFJf1bv6

