
 

   LICEUL TEORETIC SANITAR 

   BAIA MARE 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Baia Mare, Str. Minerilor, nr. 3 
Tel. 0262213630, fax. 0262213630 
www.liceulteoreticsanitar.ro 
e-mail :contact@liceulteoreticsanitar.ro 
e-mail: gsanitar@yahoo.com  
 

 

Doamnelor/Domnilor inspectori/directori/profesori, 

 

Vă invităm să participati la Concursului Naţional „PORŢI DESCHISE CĂTRE LUME – 2014” 
ediţia a V-a, destinat elevilor de gimnaziui/liceu de orice profil/specializare şi şcoli postliceale. Concursul a 
fost aprobat sub nr. 890 în CAER 2014. El se desfăsoară în două etape : faza judeteană si faza natională 
cum este prevăzut în regulamentul concursului. 

Concursul urmăreste elaborarea de proiecte şi lucrări ştiinţifice de către grupuri de elevi coordonati 
de  profesori. Echipele de proiect  trebuie să fie formate din 8-10 elevi şi 1-2 profesori coordonatori. 

Aria tematică pentru aceste lucrări vizează următoarele subsecţiuni:  
1. Matematică şi informatică 
2. Fizică, chimie şi ecologie 
3. Biologie, medicină şi educaţie pentru sănătate şi viaţă 
4. Literatură şi comunicare     
5. Educaţie pentru cetăţenie democratică 

Temele abordate trebuie să fie alese extracurriculare. Participarea poate fi directă sau indirectă.  
Concursul cu participare directă si indirectă - faza natională se va desfăşura în data 7 iunie 2014 la  

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi Colegiul „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, începând cu orele 10.  
  Termenul de expediere a rezumatelor lucrărilor este 10 mai 2014. Taxa de participare este de 40 de 
lei/echipă de proiect pentru faza judeţeană a concursului (selecţia echipelor pentru faza naţională), şi 10 de 
lei pentru faza naţională. Taxele de concurs se vor achita în contul: RO87TREZ4365004XXX000078 
deschis la Trezoreria Baia Mare sau la caseria Liceului Teoretic Sanitar.   
  Cei care optează pentru participarea directă sunt rugaţi să anunţe telefonic coordonatorii de 
proiect şi pe mail-ul concursului sau la nr.telefon/ fax 0262-213630 dacă doresc cazare cu sau fără masă 
până la data de 10 mai 2014 pentru a putea rezerva locurile de cazare la internate şcolare sau la Direcţia 
Taberelor. Preţurile de cazare cu sau fără masă vor fi afisate pe site-ul liceului începând cu data de 7 mai 
2014. 

Alte informaţii privind concursul le găsiţi în ataşamentul alăturat sau pe site-ul Liceului Teoretic 
Sanitar din Baia Mare (www.liceulteoreticsanitar.ro ) începând cu data de 1 mai 2014 sau le puteti obtine 
telefonic la prof. Halmi Carmen Delia, tel. 0740173388. 
 

Director, 
Prof. Ioana Daiana Breban 


