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CONCURSUL INTERJUDETEAN DE FIZICA “LIVIU TATAR” 

Regulament de organizare si desfășurare 

 
 

 Art.1  Concursul de fizica “Liviu Tătar” se adresează elevilor de liceu si are ca principal obiectiv stimularea acestora 

în studiul fizicii, dezvoltarea pasiunii si interesului pentru o pregătire constantă la aceasta disciplină de învățământ. 

 Art.2  Concursul este organizat de Facultatea de Fizica a Universității din Craiova  în colaborare cu Inspectoratele 

Școlare ale județelor participante (din partea de Sud-Sud Vest a țării), în memoria distinsului profesor universitar Liviu Tătar  

(1942 – 1998), care a onorat prin activitatea sa profesională și științifică Universitățile din Craiova și Cluj-Napoca.  

 Art.3 Concursul se va desfășura anual, in lunile aprilie sau mai, și va avea un caracter itinerant, urmând sa fie găzduit 

prin rotație de fiecare dintre județele care aderă la prezentul regulament. El  va consta dintr-o probă teoretică de 3 ore, cu 

probleme din programa liceală în vigoare și aprobată de MENCS pentru faza națională a Olimpiadei de Fizică și a Concursului 

național  EVRIKA din anul respectiv. 

 Art.4  Pentru buna organizare și desfășurare a concursului se vor constitui, în fiecare an, următoarele comisii: 

- Comisia științifică:  alcătuită din cadre didactice de la Universitatea din Craiova și cadre didactice asociate din 

învățământul preuniversitar desemnate de către Consiliul Facultății de Fizică. Activitatea comisiei va fi sprijinită de un 

secretariat desemnat în același mod. 

- Comisia de organizare:   alcătuită din persoane cu diverse atribuții organizatorice, desemnate atât de Facultatea de 

Fizică cât și de Inspectoratul Școlar al județului gazdă. 

Fiecare comisie poate avea 1-2 președinți onorifici, desemnați dintre personalitățile marcante ale vieții științifice și 

sociale. In același timp, președinții executivi ai celor doua comisii vor fi:  

- un cadru didactic (cu grad de profesor) de la Facultatea de Fizica a Universității din Craiova,   pentru comisia 

științifică; 

- inspectorul de Fizică din județul gazdă pentru comisia de organizare. 

Art.5   (1)  Fiecare județ poate participa la concurs cu un lot format din  cel mult 10-12 elevi (cate 2-3 elevi din 

fiecare an de studiu, clasele IX-XII). Județul organizator poate înscrie în concurs cel mult 16 elevi (cate 3-4 elevi la fiecare an 

de studiu). Exista posibilitatea unei participări mai numeroase la clasele mici în detrimentul claselor mari, cu condiția ca lotul 

județului sa nu depășească cifra maximă de 12 (respectiv 16) elevi. 

(2) Lotul fiecărui județ va fi însoțit de 1-2 profesori corectori, de regulă inspectorul de fizică și un alt 

profesor de specialitate, cu competență profesional-științifică recunoscută la nivelul județului respectiv.  

Art.6 Subiectele sunt unice la nivelul fiecărui an de studii, iar elaborarea acestora va fi asigurată de comisia științifică 

constituită pentru acest concurs. Ele vor fi avizate de președintele comisiei științifice. 

Art.7  Supravegherea candidaților se va asigura de către profesori / învățători din județul organizator, desemnați de 

către președintele executiv al comisiei de organizare. Ei nu pot fi profesori de fizica. 

Art.8  (1)  Fiecare subiect va fi notat cu note de la 1 la 10 și va fi corectat de cate doi profesori desemnați de 

președintele executiv al comisiei științifice din membrii acestei comisii sau dintre profesorii însoțitori. Se desemnează de 

asemenea cate un responsabil de an (cadru didactic universitar), care va reverifica subiectele pentru care notele acordate de cei 

doi corectori (la fiecare problemă sau în ansamblu) diferă cu mai mult de un punct.  

 (2) Eventualele contestații vor fi adresate in scris președintelui executiv al comisiei științifice in cel mult 2 

ore de la afișarea rezultatelor, iar rezolvarea contestațiilor se va face de către comisia de corectare in prezenta solicitantului. 

Art.9  Concursul este individual  iar premiile se vor acorda după regulamentul Olimpiadei Naționale de Fizică. 

Art.10   (1) Elevii claselor a XI-a si a XII-a premiați la acest concurs vor avea prioritate la admiterea, ca studenți,  la 

Facultatea de Fizica a Universității din Craiova. 

 (2) Elevii claselor a XI-a si a XII-a care in unul din anii anteriori au obținut premii și / sau mențiuni la 

Concursul Interjudețean “Liviu Tătar” sau la fazele județeana sau națională a concursurilor școlare la Fizică, Informatica, 

Matematica, Chimie, din calendarul MENCS, însă în anul curent nu au mai fost selecționați în lotul județului pentru Concursul 

“Liviu Tătar”, pot fi admiși suplimentar ca participanți la concurs pe baza unei cereri individuale adresate inspectorului de 

fizica din județul de domiciliu. 

Art.11 Pe baza punctajului obținut de către fiecare elev participant la concurs, la finalul fiecărei ediții  se realizează 

un clasament al județelor participante. Județul clasat pe locul I este evidențiat în cadrul festivității de premiere și câștigă 

dreptul de a păstra până la ediția următoare Cupa itineranta (de argint) a Concursului Interjudețean de Fizică “Liviu Tătar”. 

Art.12  Prezentul regulament poate fi modificat pe baza sugestiilor primite de la cei interesați, modificările urmând să 

fie anunțate în timp util concurenților. 
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