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CĂTRE  
 

UNITĂŢILE ŞCOLARE LICEALE DIN JUDEŢUL GALAŢI 
       ÎN ATENŢIA PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

 
 Concursul Naţional de Matematică Aplicată „A. Haimovici” se adresează elevilor claselor IX-XII, cu profil tehnologic, 
profil ştiinţe ale naturii, profil economic, profil filologie. 
 Etapa judeţeană a acestui concurs se va desfăşura în data de 3 martie 2007, odată cu etapa judeţeană a olimpiadei de 
matematică. Etapa finală se va desfăşura la Iaşi, în cursul lunii mai. 
 Programa concursului „Adolf Haimovici” pentru fiecare clasă şi fiecare profil, poate fi descărcată de pe site-ul 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi. (link-uri / pagina profesorului de matematica) 

Etapa judeţeană a acestui concurs se va desfăşura la Şcoala Gimnazială nr. 10 din Galaţi. Elevii se vor prezenta la 
unitatea scolară până la ora 9,30, concursul începând la ora 10. 
 Tabelele cu elevii înscrişi vor fi aduse la ISJ Galaţi până pe data de 22.02.2007 şi vor fi predate inspectorilor de 
specialitate Georgeta Balacea sau Laura Marin. Tabelele vor fi aduse şi în format electronic (format EXCEL, scris cu majuscule) şi 
pe suport de hârtie, cu semnătura directorului şi ştampila unităţii şcolare. Acestea trebuie întocmite sub forma: 
 
Unitatea şcolară ………. 
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Profilul Prof. îndrumător 
1.     
2.     
3.     
 După data de 22.02.2007 nu se mai fac înscrieri şi nici modificări în listele trimise. 

Numărul maxim de elevi care pot fi înscrişi de către fiecare unitate şcolară la acest concurs este 3 elevi/nivel/profil. 
Excepţie fac liceele şi grupurile şcolare cu profil economic, care pot înscrie 6 elevi/nivel/profil.  

 Unităţile şcolare vor trimite câte 2 profesori supraveghetori, de altă disciplină şi cel puţin trei profesori corectori. Aceştia 
vor fi trecuţi într-un tabel (format EXCEL) cu următoarele rubrici:  
Nr. crt. Numele şi prenumele profesorului Disciplina Calitatea Semnătura 

prof. 
   Supraveghetor  
   Supraveghetor  
   Corector  
   Corector 

… 
 

  
Acest tabel va fi trimis la ISJ Galaţi, către inspectorii de specialitate, odată cu tabelul pentru înscrierea elevilor. 

 Profesorii supraveghetori vor fi prezenţi în ziua concursului, la Colegiul Tehnic Auto “T. Vuia” din Galaţi, la ora 8,30. 
Profesorii corectori vor veni la ora 14,30, tot la Colegiul Tehnic Auto “T. Vuia”. Cei care doresc subiectele, soluţiile etc. vor avea la ei 
o dischetă sau un CD. 
 Vă rugăm să respectaţi termenele precizate, numărul maxim de elevi înscrişi, forma indicată a tabelelor pentru înscrierea 
elevilor şi a profesorilor.  
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