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                   Către 

                   TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

                   În atenția Doamnei /Domnului Director, 

                   În atenția profesorilor de matematică, 

 

Ref:  

            Precizări privind ORA DE DEBUT a Etapei județene a Olimpiadei Naționale de 

Matematică  

  Precizări privind ORA DE DEBUT a Etapei județene a Concursului Național de 

Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”  

            Precizări privind durata probei de concurs la etapa județeană a Olimpiadei Naționale 

de Matematică 

 Precizări ora acces elevi în săli 

 Precizări privind ora prezentare profesori asistenți, precizări privind ora prezentare 

profesori evaluatori în data de 11.03.2023  

 

Conform precizărilor primite în data de 27.02.2023, vă informăm că olimpiada de 

matematică, etapa județeană 2023, clasele V-XII, se va desfășura în data de 11.03.2023, 

începând cu ORA 9.00,  la Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță” Galați, iar proba scrisă are durata de 

2 ore și 30 minute, pentru clasele V-VI, respectiv 3 ore și 30 minute  pentru clasele VII-XII.  

Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 8.00-8.30, 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 9.00, la Liceul Teoretic ,,Emil 

Racoviță” Galați, pentru secțiunile H1, clasele IX-XII, filiera tehnologică, respectiv H2, clasele IX-

XII, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii, așa cum s-a menționat în adresa cu 

nr.  1282/27.02.2023.   

 Durata probei scrise este de 3 ore. 

Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 8.00-8.30, cu carnetul de note cu 

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

 

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

11.03.2023, la ora 7.45, iar profesorii evaluatori la ora 14.00. 

 

 

 

Inspector Școlar General, 

  Prof. Gina BRÎNZAN                                      Inspector Școlar General Adjunct, 

                                                                            Prof. Iolanda Narcisa BULGARU 

 

                                                        

                                                                                     Inspector școlar,  

                                                                                Prof. Gabriela GRECU 


