
   

      

CONCURSUL INTERLICEAL DE FIZICĂ „TOP-FIZ”, 2018 

 

 Organizat pentru prima dată exact acum 30 de ani la initiativa unor tineri și valoroși 

profesori de fizică de la câteva licee renumite din nord-vestul tării, Concursul Interliceal de 

Fizică „Top-fiz” a avut ca principal obiectiv evaluarea celor mai buni elevi ce îndrăgeau 

fizica, într-o competiție amicală pentru antrenarea lor în vederea participării la olimpiadele 

județene, naționale și internaționale, care urmau conform calendarelor scolare. Cu excepția 

unor ani în care nu s-a ținut (două editii), concursul era găzduit prin rotație la școlile 

participante: C. N. „Liviu Rebreanu ” din Bistrița, C. N. „M. Eminescu” din  Satu-Mare, C. 

N. „Emanuil Gojdu” din  Oradea, la care s-au alăturat ulterior C.N. „Gheorghe Sincai” din 

Baia Mare, C.N. „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca  și C.N. „Silvania” din Zalău. 

 Odată la patru ani, concursul se organizează la Bistrița în memoria profesorului 

exceptional de la Colegiul „Liviu Rebreanu” din Bistrita, Mircea Călușeriu, așa cum s-a 

întâmplat și în acest an. Dacă primele aproximativ douăzeci de ediții avea drept 

propunători de subiecte profesorii de fizică din școlile participante, de un deceniu 

subiectele sunt propuse de profesorul Mihail Sandu din Călimănești, renumit pentru 

lucrările și culegerile de probleme publicate, care au dat mari bătăi de cap zecilor de 

generatii de elevi și profesori. Complexitatea problemelor, originalitatea acestora și gradul 

ridicat de dificultate au transformat acest concurs într-unul de talie națională, unde doar 

elevii foarte bine pregătiți pot realiza peste două treimi din punctajul total. 

 Editia 2018 s-a desfășurat sub egida „Memorialul Mircea Călușeriu” la C. N. „Liviu 

Rebreanu ” din Bistrita, în perioada 23-25 noiembrie, în condiții deosebite și cu o dăruire 

exemplară a organizatorilor. 

 De la C.N. „Emanuil Gojdu” din  Oradea au participat 12 elevi, de la clasa a VII-a 

până la clasa a XI-a, însoțiți de profesorii Andreea Jurcă și ViorelMititean. 

Cu toate că subiectele formulate de profesorul Mihail Sandu au fost foarte dificile, elevii 

gojdiști au reusit o performanță de invidiat, obținând 10 premii și menșiuni, clasându-se pe 

locul I în topul celor șase colegii participante. Premianșii se regăsesc conform tabelului: 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele elevului Clasa 

Premiul 

obținut 

Profesor/profesori 

pregătitori 

1 PALAGHIA IOANA TEONA VII Mențiune JURCA ANDREEA 

MITITEAN VIOREL 

2 BUGHIU GEORGE VIII III BERCHEZ DANIELA 

3 GHERGHELES MIHAI GEORGE VIII II BERCHEZ DANIELA 

4 ȘERBAN ELENA VIII Mențiune BERCHEZ DANIELA 

5 GHERMAN TUDOR  IX I IGNAT CRISTINA 

6 CSEKE STEFAN IX II IGNAT CRISTINA 

7 ALEXA TABITA IX Mențiune MITITEAN VIOREL 

8 SLAVOIA ALEX X I JURCA ANDREEA 

MITITEAN VIOREL 

9 LAZĂR MIHNEA XI Mențiune MITITEAN VIOREL 

10 SABĂU FLORIN VLAD XI III BERCHEZ DANIELA 
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