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În atenţia unităţilor de învăţământ gimnazial şi li ceai din Craiova şi judeţ 

• Luni 1 aprilie 2013 se va desfăşura etapa judeţeană a Sesiunii de referate şi 

comunicări ştiinţifice. ale elevilor din învăţământul liceal - disciplina fizică la 
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA. Fiecare unitate de învăţământ liceal 
care va avea elevi calificaţi la Sesiunea de referate şi comunicări ştiintifice ale elevilor 
-disciplina fizica, va trimite un tabel cu elevii participanţi (sub formă listată la nr. fax 
0251-595908 , şi . în format eiectronic (tabel EXCEL) la adresa email: 
ciolacudragos2003@vahoo.com ), până joi. 28 martie 2013. ora 15.00, la unitatea de 
învăţământ organizatoare. Tabelul cu elevii participanţi va avea următoarele coloane: 

Nr. Titlul .Numele şi Clasa Numele ŞI Unitatea Denumirea 
lucrării prenumele prenumele de secţiunii la 

Crt. elevului 1 profesorului învăţământ care 
elevilor îndrumător participă 

Elevii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora 9.00 având asupra lor im act de identitate. 

• Marti 02.04.2013 se va desfaşura Concursul de fizică aplicată"Radu Vişan " La 
concurs pot participa echipaje de elevi din învăţământul liceal, filiera tehnologică, 
clasele IX - XI ; fiecare echipaj va fi format din 3 elevi, câte unul din fiecare an de 

. studiu. La etapa judeţeană fiecare şcoală poate ·participa cu maxim 2 echipaje. 
Înscrierea echipajelor la concurs se va face prin fişe· de înscriere (ANEXA 2-
Metodologia Concursului de fiZică aplicată "Radu VtŞan " site-ul: jizicadj.rol), 
care vor fi trimise pe adresa şcolii organizatoare până la data de 25.03.2013 pe adresa 
de email: (nenitescudj@yahoo.com). Concursul începe Ia ora 10°0 şi durează 3 ore 
(1,5h - efectuarea lucrărilor practice;1,5h ~ întocll).irea referatului şi tehnoredactarea 
pe calculator, folosind "Microsoft WORD") ( ANEXA 3). Elevii vor fi pregătiţi 

obligatoriu pentru toate lucrările de laborator corespunzătoare conţinuturilor 
prevăzute în programele şcolare în vigoare Ia data concursului, pentru fiecare 
din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a. ANEXA 4, ANEXA 5, ANEXA 6 
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ANEXA2 

Nr.crt. Numele şi Clasa Specializarea Unitatea Numele şi 

Echipaj 
prenumele 

elevului 

1. -

-

-

.2. -

-

-

.. 

şcolară 
prenumele 

profesorilor 

îndrumători 

Inspector de specialitate, 

Prof. Ileana-Daniela MOCULESCU 
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