
 

Activități educative 24 aprilie 2019 
 

BACĂU – TG. OCNA – SALINA – 

SLĂNIC MOLDOVA – BISERICA ȘI 

STEJARUL DIN BORZEȘTI – BACĂU 

 
1. Orașul Tg. Ocna se află în sud-vestul 

județului, pe malurile râului Trotuș, acolo 

unde acesta primește apele 

afluenților Slănic și Vâlcele, și unde intră 

în depresiunea Tazlău-Cașin. 

2. Salina este situată la circa 2 km de oraş, în 

masivul de sare Vâlcele-Slatinele, la 240 m 

adâncime și reprezintă, prin microclimatul 

de salină, un important factor natural de 

cură utilizat în terapia afecţiunilor 

respiratorii. 

3. Statiunea Slănic Moldova este situată pe 

versantul estic al Carpaților Orientali (în 

masivul Nemira) la înălțimea de 530 m pe 

valea pârâului Slănic. Stațiunea este 

renumită pentru izvoarele sale de ape 

carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase, 

clorate, sodice, hipertonice, hipotonice și 

oligominerale, izvoare descoperite încă din 

anul 1801. În 1852 s-au efectuat primele 

teste chimice, iar în 1877 au apărut primele 

instalații balneare. 
4. Borzești este locul unde s-a născut și a 

copilărit Ștefan cel Mare. El a ctitorit 

împreună cu fiul său cel mare, Alexandru 

(1464 - 1496), biserica cu hramul 

"Adormirea Maicii Domnului". A fost 

construită între  9 iulie 1493 și 12 

octombrie 1494. Biserica din Borzești este 

renumită pentru legenda ce gravitează 

asupra ei. Se spune ca este singura biserică 

ridicată de Ștefan cel Mare nu pentru a 

comemora o victorie, ci în amintirea 

prietenului său, Gheorghiță, omorât de 

tătari în acest loc. 

 

 
 

FESTIVITATEA DE PREMIERE 

(Liceul Tehnologic „Dumitru 

Mangeron”, Bacău) 

 24 aprilie 2019 

 ora 18,00 

 Corp A, Parter, Amfiteatru 
 

 

 

 

 

Cazarea și masa – Liceul Tehnologic „Dumitru 

Mangeron”, Bacău 

(str. Aeroportului, nr. 5, tel. 0234.575.358) 

 

 Program de masă: 

- micul dejun 7,30-8,00 

- prânzul 13,30-14,30 

- cina 19,30-20,30 
 

 Accesul gratuit în Bacău pe mijloacele de 

transport în comun pe liniile 18 și 22 pe 

baza legitimației de participant la 

olimpiadă 
 

 

 Telefoane de contact:  

- pedagog: 0735.180.845 

- paznic:    0733.926.188 

- director:  0733.944.861 
                                                   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Domeniul: AGRICULTURĂ 

Profil: RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI 
 

clasa a-XIa și a-XIIa 

 

CULTURA PLANTELOR    

CREȘTEREA ANIMALELOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

BACĂU, 22-26 aprilie - 2019 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Trotu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sl%C4%83nic,_Trotu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_V%C3%A2lcele,_Trotu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Depresiunea_Tazl%C4%83u-Ca%C8%99in&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Borze%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/9_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1493
https://ro.wikipedia.org/wiki/12_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/12_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1494


 

 

PROGRAMUL OLIMPIADEI  

22 – 26 aprilie 2019 
 

22 aprilie 2019 

 Deschiderea festivă – ora 18,00 

(Etaj I, Aula „Vasile Alecsandri” 

de la  Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău) 

 

23 aprilie 2019 

 Desfășurarea probei scrise 

(Liceul Tehnologic „Dumitru 

Mangeron”, Bacău) 

 

24 aprilie 2019 

 Revolvarea contestațiilor la 

proba scrisă 

 Activități educative 

 

25 aprilie 2019 

 Desfășurarea probei practice 

(Liceul Tehnologic „Grigore 

Antipa”, Bacău) 

 Festivitatea de premiere 

(Amfiteatru, corp A, Liceul 

Tehnologic „Dumitru Mangeron”, 

Bacău) 

 

26 aprilie 2019 

 Plecarea participanților 
 

 

 

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE 

22 aprilie 2019, ora 18,00 
 

Aula „Vasile Alecsandri” de la  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău 

 

 

 

 

 

 

 
Județele participante: 

 Alba  Harghita 

 Arad  Hunedoara 

 Argeș  Ialomița 

 Bacău  Iași 

 Bihor  Maramureș 

 Botoșani  Mureș 

 Brașov  Neamț 

 București  Olt 

 Buzău  Prahova 

 Călărași  Sălaj 

 Cluj  Satu Mare 

 Constanța  Sibiu 

 Dolj  Teleorman 

 Covasna  Vaslui 

 Galați  Vrancea 

 

 

 

 

 
           

 

PROBA SCRISĂ 

(Liceul Tehnologic  

„Dumitru Mangeron”, Bacău) 

 23 aprilie 2019 

 ora 9,00-12,00 

 Corp A, etajul III 

 
(Notă: Accesul candidaților în sălile de 

examen se va face pe baza carnetului de 

elev, CI sau pașaport și legitimația de 

participant) 

 

 

 

 

 

 

 

PROBA PRACTICĂ 

(Liceul Tehnologic  

„Grigore Antipa”, Bacău) 

 25 aprilie 2019 

 ora 9,00 

 Corp A, Laboratoarele  

(Fizică, Chimie, Biologie, Protecția 

mediului) 

 

(Notă: Accesul candidaților în sălile de 

examen se va face pe baza carnetului de 

elev, CI sau pașaport și legitimația de 

participant) 
 

 

 



 


