
 

Concursul de fizică “ Mircea Amarine” 

 

                Concursul Judeţean de Fizică, pentru elevii claselor VI-XII, cuprins în calendarul 

concursurilor judeţene al ISJ Galaţi, se desfăşoară pe parcursul a două zile şi 

cuprinde următoarele activităţi: 

•••• Desfăşurarea concursului -  27.01.2018 

•••• Festivitatea de premiere -  28.01.2018 

                Concursul se adresează elevilor din învăţământul gimnazial (clasa a VI-a, clasa a 

VII-a şi clasa a VIII-a), licee, grupuri şcolare şi colegii naţionale (clasa a IX-a, clasa a X-a, 

clasa a XI-a şi clasa a XII-a). 

1. Pentru aşi înscrie elevii la concurs, profesorii vor folosi  adresa de email: 

onut.atanasiu@yahoo.co.uk unde vor transmite lista în format excel începând cu 

data de 15.01.2018 până la data de 24.01.2018, iar aceştia vor aştepta confirmarea 

de participare. 

2. Data de desfăşurare a concursului este sâmbătă, 27.01.2018. 

3. Accesul la sala de concurs se va face între orele 8
15

-8
45

 pe baza carnetului de note 

vizat. 

4. Concursul va avea loc începând cu ora 9
00

 şi se va finaliza la ora 12
00

. 

5.  Subiectele vor fi, conform  programei, atât din anul şcolar curent, cât şi din anii 

şcolari anteriori, în funcţie de nivelul la care participă elevul. 

6. Elevii pot aduce instrumente de scris, foi nescrise şi calculatoare de buzunar. 

7. Afişarea rezultatelor va avea loc sâmbătă, 27.01.2018, între orele 17 şi 18 sau pe site-

ul  w.w.w.cnva.eu 

8. Depunerea contestaţiilor se va face sâmbătă, 27.01.2018, pe subiecte, între orele 

18
00

-19
00

, la secretariatul comisiei de concurs.  Punctajul va fi modificat numai dacă, 

în urma contestaţiei, difernţa este de cel puţin 0,5 puncte. 

9. Afişarea reultatelor finale se va face duminică, 28.01.2018, la ora 9
00

. 

10. Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 28.01.2018,  în amfiteatrul CNVA, 

începând cu ora 10
00

. Neprezentarea la festivitatea de premiere va fi considerată ca 

refuz al premiului. 



 

11. Dacă la un anumit nivel nu se prezintă cel puţin 8 candidaţi nu se mai acordă 

premii. 

12. Dacă la un anumit nivel nu se prezintă cel puţin 5 candidaţi nu se mai organizează 

proba la acel nivel. 

13.  Se vor acorda atât diplome cât şi premii în bani după cum urmează: 

 

• Premiul I - 250 LEI, pentru realizarea a cel puţin 75% din punctaj (un singur premiu) 

• Premiul al II lea - 150 LEI, pentru realizarea a cel puţin 65% din punctaj (un singur 

premiu) 

• Premiul al III lea - 100 LEI, pentru realizarea a cel puţin 55% din punctaj (un singur 

premiu)  

Subiectele  vor fi structurate astfel încât se vor încadra în programa şcolară: 

� clasa a VI-a – până la (inclusiv): Viteza. Reprezentări grafice. Legea m.r.u. 

� clasa a VII-a – până la (inclusiv): Echilibrul de rotaţie. Mecanisme simple. 

� clasa a VIII-a – până la (inclusiv): Legea lui Arhimede. Aplicaţii. 

� clasa a IX-a – până la (inclusiv): Tipuri de forţe. 

� clasa a X-a – până la (inclusiv): Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii. 

� clasa a XI-a – până la (inclusiv): Unde mecanice (inclusiv Acustica). 

� clasa a XII-a – până la (inclusiv): Dualismul undă-corpuscul. 

 

Catedra de fizică a Colegiului Naţional “ Vasile Alecsandri” Galaţi vă urează mult succes şi 

SĂRBĂTORI FERICITE! 

 

Director, 

                                                             Prof. Romeo Zamfir 


