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Nr.  7021/24.08.2018 

             C tre 

                        INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BAC U 

                        DOAMNA PREFECT MARICICA LUMINI A CO A 

 

             Ca urmare a adresei dumneavoastr  nr. 17752/10.08.2018, transmise la Inspectoratul colar 

Județean Bac u i înregistrat  cu nr. 7021/13.08.2018, cu privire la preg tirea unit ților de înv ț mânt 

preuniversitar din județul Bac u pentru anul colar 2018 - 2019, v  comunic m urm toarele: 

Re eaua colar  pentru anul colar 2018 - 2019 este format  din 168 unit ți de înv ț mânt de stat 

cu personalitate juridic  (dintre care 72 unit ți în mediul urban i 96 unit ți în mediul rural) i 337 

unit ți de înv ț mânt arondate (dintre care 67 unit ți în mediul urban i 270 unit ți în mediul rural), 

adic  un total de 505 entit ți; faţ  de anul colar 2017 - 2018 când a fost format  din 172 unit ți de 

înv ț mânt de stat cu personalitate juridic  (dintre care 76 unit ți în mediul urban i 96 unit ți în 

mediul rural) i 588 unit ți de înv ț mânt arondate (dintre care 108 unit ți în mediul urban i 480 

unit ți în mediul rural), adic  un total de 760 (172 + 588) entit ți; la aceste unit ți de înv ț mânt se 

adaug  20 de unit ți de înv ț mânt particular (19 cu personalitate juridic  şi una arondat ), toate în 

mediul urban.  

 Pentru ca anul colar 2018 - 2019 s  înceap  în condiții dintre cele mai bune, am solicitat 

conducerile unit ților de înv ț mânt preuniversitar de stat din județul Bac u s  aib  în vedere: 

       - igienizarea s lilor de curs, a laboratoarelor i a cabinetelor, a s lilor de sport, precum i a 

perimetrelor i incintelor acestora;  

       - m surile privind siguranța elevilor i a personalului didactic i prevenirea delincvenței juvenile 

în incintele i zonele adiacente unit ților de înv ț mânt; 

- demersurile privind obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare i a autorizațiilor de securitate 

la incendiu; 

- preluarea manualelor colare de la depozit; 

      - verificarea st rii tehnice a microbuzelor colare. 
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AUTORIZA IILE SANITARE DE FUNC IONARE 

Din totalul de 934 de cl diri au autorizaţie sanitar  de funcţionare 845 de cl diri, iar 89 nu au 

autorizaţie sanitar  de funcţionare. 

Num rul de cl diri în care elevii desf şoar  activit ţi care au autorizaţie sanitar  de funcţionare este 

793, iar num rul de cl diri în care elevii desf şoar  activit ţi care nu au autorizaţie sanitar  de 

funcţionare este 67. 

 În urma controalelor efectuate de c tre reprezentanții Direcției Sanitare Bac u în teritoriu pe toat  

durata anului colar 2017-2018, au existat unit ți de înv ț mânt c rora li s-au retras autorizația 

sanitar  de funcționare, dar i unit ți de înv ț mânt care, în urma demersurilor efectuate, au obținut 

autorizația de funcționare. Principalele motive pentru care unele cl diri nu au autorizații sanitare de 

funcționare sunt: lipsa apei curente i a canaliz rii, curtea prezint  denivel ri, exteriorul cl dirii 

necesit  recondițion ri, planul de conformare expirat, cl diri care prezint  un grad avansat de uzur , 

acoperi  necorespunz tor, s li subdimensionate, iluminare necorespunz toare, cl diri în construcție, 

cl diri în reabilitare nefinalizat  aflat  în litigiu, locație nou  în curs de autorizare sau unit ți de 

înv ț mânt care s-au desființat. 

AUTORIZA IILE DE SECURITATE LA INCENDIU: pe zone au avut loc întâlniri la care au 

participat conducerile unit ților de înv ț mânt, reprezentanți ai I. .J. Bac u, ai autorit ților locale, ai 

I.S.U. Bac u, unde au avut loc discuții cu privire cauzele pentru care nu exist  autorizație de 

securitate la incendiu, s-au identificat cauzele pentru care nu exist  autorizație i ce demersuri 

trebuie urmate de c tre directorii unit ților de înv ț mânt pentru remedierea deficiențelor i 

obținerea acestor autorizații. 
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Din totalul de 934 de cl diri un num r de 164 nu au nici autorizaţie ISU, nici aviz ISU. 

Dintre acestea 123 sunt cl diri în care elevii nu desf şoar  activit ţi.  Un num r de 770 au 

autorizaţie, aviz sau nu necesit  autorizaţie ISU.   

 

Referitor la VACANTAREA I OCUPAREA POSTURILOR CU PERSONALUL DIDACTIC 

DE PREDARE situația este urm toarea:  

Nr. de posturi didactice (întregi şi fracţiuni) 3065 

Ocupate 985 

Neocupate, din care: 2080 

                                                        Urban 984 

                                                        Rural 1096 

 

Posturile neocupate vor fi repartizate în şedinţele publice care vor avea loc pân  la începerea anului şcolar 

2018-2019 sau prin concurs la nivelul unit ţilor de înv ţ mânt, dup  începerea anului şcolar. 

 

Nr. total 
cl diri 

aflate în 
baza 

material  a 
unit ții de 
înv ț mânt 

Nr. cl diri 
care, 

potrivit 
prevederilor 

legale, 
trebuie s  

dețin  
autorizație 

ISU 

Nr. cl diri 
care au 

autorizație 
ISU 

Nr. cl diri 
care nu 
necesit  

autorizație 
ISU - 

construite 
înainte de 

1992, la care 
nu s-au 
executat 
lucr ri de 

modernizare 
i pentru care 
nu s-a emis 

aviz ISU 

Nr. cl diri 
construite 
înainte de 

1992, la care s-
au executat 
lucr ri de 

modernizare i 
pentru care s-a 
emis doar aviz 

ISU 

Nr. cl diri 
construite 

înainte de 1992, 
la care s-au 

executat lucr ri 
de modernizare,  

s-a emis aviz 
ISU i pentru 

care urmeaz  s  
se solicite 

autorizația ISU 

934 517 48 417 189 116 
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 DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE:  examenul de obținere a gradului didactic Definitivat, 

sesiunea 2018  

 Nr candidați înscri i 332 

 Nr candidați admi i pentru proba scris : 308 
 Nr candidați absenți: 16 

 Nr. candidați retra i: 19 

 Nr. teze transmise in centre de evaluare: 273 
 Candidați cu media 10: 4 

ADAM V 
VALENTIN-
ALIN 10.0 

MATEMATICA (SPECIALITATE 
SI METODICA PREDARII 
ACESTEIA) 

GROZAVU D ELENA 10.0 

LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA SI MATEMATICA, 
METODICA PREDARII 
ACESTORA (INVATAMANT 
PRIMAR IN LIMBA ROMANA) 

ILIESCU M MIHAELA 10.0 

MATEMATICA (SPECIALITATE 
SI METODICA PREDARII 
ACESTEIA) 

PADURESCU R 
LIVIU 
PETRONEL 10.0 

RELIGIE ORTODOXA 
(SPECIALITATE SI METODICA 
PREDARII ACESTEIA) 

 
 Medii intre 9-9.99: 83 
 Medii intre 8-8.99: 130 
 Medii peste 8: 217 au promovat examenul; procent: 79.48% 
 Nr candidați care nu au promovat: 56 

 

FORMARE CONTINU . 

La cursurile de formare din oferta de formare a CCD Bac u i avizate de Ministerul Educației au 

participat conform raportului CCD pentru anul şcolar 2017-2018: 

 
Programe acreditate  i avizate MEN 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de formare  

Num r 
cursanţi 

1. Competențe TIC i profesorul secolului XXI 92 

2. 
Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor 
profesionale didactice și a inspecției școlare 671 
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3. Formal, nonformal și informal în didactica modernă 26 

4. 
Îmbunătățirea competențelor de lectură utilizând metode 

și procedee moderne 257 

5. Informatică și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a 47 

6. Integrarea tehnologiei cloud în designul educațional 53 

7. 
Modalități de formare a competențelor cheie a 

preșcolarului și școlarului mic 

96 

8. Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective 186 

9. Educația pentru cetățenia activă 375 

10. Istoria recentă a României 45 

11. 
Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităților de 

învățare utilizând platforme virtuale. Wand.education 

333 

12. 
Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea 

inspecţiei școlare de specialitate 

115 

13. 
A ilitarea urri ulară a adrelor dida ti e di  
î văţă â tul pri ar pe tru lasa pregătitoare 

64 

14. 
Progra  pe tru pregătirea de uta ților î  vederea 
susți erii exa e ului ațio al de defi itivare 

128 

15. 
Relația ș oală - pări ți - o u itate î  î văță â tul 
prepri ar și pri ar 

106 

TOTAL 2594 

 
    ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GR DINI /CLASA PREG TITOARE  

La nivelul grupelor mici din gr dinițele de mas  din județul Bac u pe cele 15387 locuri aprobate s-au 

înscris 15287 copii; 

La nivelul claselor preg titoare  din unit țile de înv ț mânt de mas  din județ s-au înscris pe cele 5961 

locuri aprobate s-au înscris 5234 elevi. 
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MICROBUZE ŞCOLARE 

În anul colar 2017-2018, din totalul celor 164 microbuze colare: 81 microbuze colare au o stare 

tehnic  foarte bun , 45 microbuze colare au o stare tehnic  bun , 27 microbuze colare au o stare 

tehnic  medie, 5 sunt într-o stare tehnic  proast , 1 în stare tehnic  foarte proast , 1 microbuz colar 

este nefuncțional iar 4 microbuze colare au fost propuse spre casare; pentru anul colar viitor, 

conducerile unit ților de înv ț mânt au în vedere, pân  la începerea cursurilor colare, efectuarea 

reviziilor tehnice a acestor mijloace de transport. 

   MANUALE COLARE pentru anul colar 2018 - 2019  

În luna martie 2018 unit ţile de înv ţ mânt au transmis necesarul de manuale. Pentru ciclul primar 

au fost aduse şi distribuite toate manualele cu excepţia celor de clasa I şi a II-a de Matematic  şi de 

Comunicare în limba român   Pentru ciclul gimnazial şi liceal, cu excepţia clasei a VI-a,  toate 

comenzile de manuale, f cute de unit ţile de înv t mânt, au fost livrate de MEN Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Bac u şi distribuite şcolilor în proporţie de 100%. La  clasa a VI-a în luna august 

au fost aduse manuale la disciplinele Biologie, Geografie, Istorie, Fizic , Informatic  care vor fi 

distribuite şcolilor pân  pe 1 septembrie 2018. 

Referitor la pachetele de rechizite şcolare care vor fi distribuite gratuit, conform Ordonanţei de 

urgenţ  a Guvernului nr. 32/2011 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobat  prin Legea 

nr.126/2002, num rul acestora este 15949. Acestea vor fi distribuite dup  1 septembrie 2018. 

OCUPAREA FUNC IILOR VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT prin 

detaşare în interesul înv ţ mântului  

În unit țile de înv ț mânt preuniversitar de stat din județul Bac u au fost vacante 58 posturi de director 

şi director adjunct, care au fost ocupate prin detaşare în interesul înv ţ mântului conform procedurii 

I.Ş.J. Bac u nr. 6717/27.07.2018, în data de 20.08.2018. 

 

Inspector colar general, 
prof. Laz r Florin 

 

 

                          Inspector colar management institu ional                                                                                    
                                                                                                                prof. Munteanu Ion 



 

          DIREC IA JUDE EAN  PENTRU SPORT SI TINERET BACAU 

Nr. 1726/24.08.2018 

 

C tre, 
INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL BAC U 

 

 Informare material prezentare Colegiul Prefctural, tema: 
 

Programul Naţional „Campionii Romaniei în coală, liceu i universitate” 

 

 Preambul 
Sportul reprezintă un adevărat univers al creaţiilor umane de natură fizică, psihică, 

morală, intelectuală şi estetică, motiv pentru care îşi găseşte locul cuvenit în ansamblul valorilor 
culturale universale. 

În aria sportului se creează modele comportamentale care vizează autodepăşirea, fair-
play-ul, stăpânirea de sine şi estetica mişcării, fapte care îl transformă într-un factor cultural 
polivalent. 
 În această manieră de abordare, activităţile sportive se pot manifesta ca un sistem coerent, 
cu identitate distinctă şi influenţe multiple, de necontestat, asupra dezvoltării personalităţii 
individului, motiv pentru care, pornind de la valorile sportului, ne dorim să inspirăm o generație 
de tineri activi, responsabili, implicați civic i social. 
 La nivelul României avem 513 sportivi de performanță care primesc rentă viagera, ca 
semn de mulțumire pentru reprezentarea României.  
 
 Scopul programului 

 Proiectul „Campionii României în școală, liceu și universitate” î i propune să aducă în 
coli, licee si universități personalitățile sportive române ti pentru a prezenta importanța 

sportului i a educației fizice în dezvoltarea armonioasă i pentru a inspira campionii de mâine.  
 Obiectivul central al programului este creşterea gradului de participare activă şi 
sistematică a copiilor din şcoli, licee si universităţi la activităţile sportive, promovarea valorilor 
sportului ca mijloc de îmbunătăţire a stării de sănătate, a condiţiei fizice şi psihice, dezvoltarea 
competenţelor sociale – spiritul de echipă, solidaritatea, toleranţa şi fair-play-ul – contribuind la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

„Campionii României în școală, liceu și universitate” î i propune să aducă în coli, licee 
i universități personalități sportive, modele ale sportului românesc, care sub egida motto-ului 

„Inspir m campionii de mâine”,  să contribuie la formarea unei generații de tineri activi, 
responsabili, implicați civic i social.  

 
Primul pas către acest obiectiv a fost realizat: platforma www.campioniiromaniei.com 

reprezintă, în premieră în România, o sursă de informare i promovare a sportivilor români, 
campioni olimpici, mondiali i europeni. În cadrul platformei se regăsesc date biografice i 
performanțe ale campionilor României din fiecare județ, fotografii i materiale video de 
prezentare a acestora, cât i informații cu privire la federațiile sportive, tiri i noutăți din lumea 
sportului. 

Pentru a îndeplini obiectivele programului, actorii implicați în implementarea proiectului 
sunt:  

http://www.campioniiromaniei.com/


 

 Guvernul României 
 Ministerul Educației Naționale  
 Ministerul Comunicațiile i Societățiile Informaționale 
 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică 
 Comitetul Olimpic i Sportiv Român 
 Agerpres 
 Televiziunea Publică Română 
 Radio România 
 Metrorex  
 Direcțiile Județene de Sport i Tineret  
 Inspectoratele colare Județene 
 Cluburile Sportive 
 Campionii olimpici, mondiali i europeni care beneficiază de rentă viageră i 

sportivi în activitate cu rezultate deosebite  
 Sponsor principal: Digi Mobil  

 
Rezultate a teptate: 

 Proiectul î i propune să ajungă la un număr de 2500 unități din cele 41 de județe 
ale României i municipiul Bucure ti în primele ase luni de desfă urare a 
activităților programate la nivel județean. 

 Cre terea numărului de elevi i studenți înscri i la cluburile sportive/asociațiile 
sportive colare.  

 Promovarea activităților sportive i încurajarea înființării asociațiilor sportive 
pentru elevi i studenți la nivel local.  

 Promovarea sportului de masa i de performanță.  
 Informarea i con tientizarea cu privire la beneficiile practicării sportului 
 Implicarea tinerilor în activități sportive, atât în mediul urban, cât i în mediul 

rural. 
 
 

Programul Național ”Campionii României în coală, liceu i universitate” a fost lansat la 
Palatul Victoria de Marius Alexandru Dunca, ministrul Tineretului i Sportului, în prezența 
reprezentanților Comitetului Olimpic i Sportiv Roman (COSR), mai multor campioni olimpici, 
mondiali i europeni, sportivi de performanță i a mai multor membri ai Guvernului.  

Programul, o inițiativă a Ministerului Tineretului i Sportului (MTS), va fi implementat 
în colaborare cu COSR i mai multe instituții guvernamentale – Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Comunicațiilor i Societății Informaționale, Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare în Informatică, Direcțiile Județene de Sport i Tineret, Inspectoratele colare 
Județene i instituții media. 

Obiectivul programului este cre terea gradului de participare activă i sistematică a 
copiilor i tinerilor la activități sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de îmbunătățire 
a stării de sănătate, a condiției fizice i psihice, dezvoltarea comportamentelor sociale i 
cooptarea marilor sportivi în promovarea beneficiilor sportului (măsură prevăzută în Programul 
de Guvernare).  

În calitatea sa de membru al Comitetului Executiv al COSR, care a încheiat un protocol 
de colaborare cu MTS legat de proiectul “Campionii României în coală, liceu i universitate”, 
Georgeta Andronache i-a felicitat în numele pre edintelui COSR Mihai Covaliu, pe Marius 



 

Alexandru Dunca, ministrul Tineretului i Sportului inițiatorul proiectulului, pe campionii 
României care s-au alăturat acestui proiect precum i toate instituțiile implicate. De asemenea, 
Georgeta Andrunache a transmis asigurări că COSR va sprijini toți partenerii din program, în 
toate acțiunile pe care le vor intreprinde pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.  

Programul va fi dezvoltat în coli, licee i universități, prin participarea sportivilor de 
performanță, care vor avea întâlniri cu elevii i studenții i le vor vorbi despre importanța 
sportului i a educației fizice. Proiectul î i propune să ajungă în aproximativ 2.500 de unități 
colare din cele 41 de județe i municipiul Bucure ti.  

Persoanele interesate de acest program vor putea accesa www.campioniiromaniei.com, 
platforma care va reprezenta o sursa de informare i promovare a sportivilor români, campioni 
olimpici, mondiali i europeni. De asemenea, în platformă se vor regăsi date biografice i 
informații despre performanțele campionilor României din fiecare județ, fotografii i materiale 
video de prezentare a acestora, informații cu privire la federațiile sportive, tiri, noutăți din 
domeniul sportului. 
 

Campionii României în coală, liceu i universitate, prima acțiune în Bacău 

„Campionii României în coală, liceu i universitate”, proiect național inițiat de 
Ministerul Tineretului i Sportului, s-a bucurat de prima activitate în județul Bacău la Colegiul 
Național de Artă G.Apostu, alături de doamna Simona (Păduraru) Acsinte, campioană europeană 
i mondială, locul al IV-lea la înot la Jocurile Olimpice. 

 
Campionii Mihaela Melinte i Eusebiu Diaconu la coala Gimnazială Bijghir, Bacău 
Direcția Județeană pentru Sport i Tineret Bacău împreună cu participanții la Jocurile 

Olimpice, doamna Mihaela Melinte, campioană mondială, deținătoare a 12 recorduri mondiale în 
aruncarea ciocanului i domnul Eusebiu Diaconu, vicecampion mondial i campion european la 
lupte greco romane, a continuat Proiectul Național „Campionii României" la coala Gimnazială 
Bijghir, prima acțiune în mediul rural. Au fost prezenți 90 de elevi împreună cu directorul colii 
i cadrele didactice. Copiii au fost încântați de proiect i au purtat discuții despre sport i 

mi care. 
 
Campionii României - coala Gimnazială Buhoci 
Direcția Județeană pentru Sport i Tineret Bacău impreună cu participanții la Jocurile 

Olimpice, d-na Mihaela Melinte, campioană mondială, detinatoare a 12 recorduri mondiale în 
aruncarea ciocanului i d-nul Eusebiu Diaconu, vicecampion mondial i campion european la 
lupte greco romane, a continuat Proiectul National ”Campionii României” la coala Gimnazială 
Buhoci. Au fost prezenti 85 de elevi împreună cu directorul colii si cadrele didactice. Copiii au 
fost incântati de proiect si au purtat discuții despre sport si mi care. 

 
Campionii Romaniei la Liceul Pedagogic Bacău 

Campionii Romaniei la Colegiul National Pedagogic Stefan Cel Mare Bacau. Campionii Simona 
Axinte Paduraru si Eusebiu Diaconu alaturi de cei 180 de copii. 
 

 CAMPIONII ROMANIEI - COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE ANTIPA” BACAU 

Direcția Județeană pentru Sport i Tineret Bacău a realizat astazi, 11.12.2017 o noua 
întâlnire din cadrul Proiectului Național „Campionii Romaniei” la Colegiul Național Grigore 
Antipa din Bacău. Participanții la Jocurile Olimpice, d-na Mihaela Melinte, campioană mondială, 
detinatoare a 12 recorduri mondiale în aruncarea ciocanului i d-nul Eusebiu Diaconu, 
vicecampion mondial i campion european la lupte greco romane,au prezentat elevilor 
beneficiile practicării sportului i a educației fizice. Au fost prezenti 180 de elevi împreună cu 

http://www.campioniiromaniei.com/


 

directorul colii si cadrele didactice. Copiii au fost incântati de proiect si au purtat discuții despre 
sport si mi care. 

Campionii Romaniei - Scoala gimnaziala Mihai Dragan si Scoala Mircea Cancicov -

Bacau 

Direcția Județeană pentru Sport i Tineret Bacău a desfă urat astăzi 21.12.2017 o nouă 
acțiune din cadrul Proiectului „Campionii României” . Acțiunea s-a desfă urat la Scoala 
Gimnazială Mihai Dragan -Bacău unde au fost prezenti i copii din Scoala Gimnazială Mircea 
Cancicov. Au fost prezentați elevilor Sportivii: Mihaela Melinte i  Eusebiu Diaconu, ambii 
participanți la Jocurile Olimpice si medaliați la numeroase competiții internationale. 
Au fost prezenți cca 120 de copii  care au adresat întrebări i au primit răspunsuri din partea 
celor doi campioni. 

Mulțumim pentru implicare conducerii colii precum i profesorilor de educație fizica. 
  

În anul 2018, Campionii României au fost la: 
  
 

CAMPIONI INVITA I (NUME PRENUME,  
MEDALIAT LA ) 

LOCUL 

DESF UR RII 

 

PERIOADA 

NUM R 
ELEVI/

STUDE

NTI 

PARTIC

IPAN I 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO; Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane- 
Multiplu medaliat la Campionatele Europene si 
Mondiale , participant la doua editii ale JO ( Atena 
si Sidney).  

Colegiul Catolic Sf. 
Iosif Bacau  

22 ianuarie 
2018 

250 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO; Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane 
vicecampion mondial si campion european , 
participant la doua editii ale JO ( Atena si Sidney).  

Colegiul National Mihai 
Eminescu Bacau 

26 ianuarie 
2018 

75 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO; Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane 
vicecampion mondial si campion european , 
participant la doua editii ale JO ( Atena si Sidney).  

Universitatea George 
Bacovia Bacau 

02 februarie 
2018 

120 

Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane vicecampion 
mondial si campion european , participant la doua 
editii ale JO ( Atena si Sidney). Melinte Mihaela - 
atletism - detinatoare a 7 recorduri mondiale la 
aruncarea ciocanului , Campioana mondiala si 
europeana , participanta la doua editii ale JO  

LPS Bacau 
14 februarie 
2018 

80 

Luminita Raileanu (Milea) - gimnastica - 
componenta a lotului Montreal 1976 ; Zarzu Silvia 
componenta actuala a lotului olimpic ,medaliata la 
CE si CM 

Colegiul Sportiv Nadia 
Comaneci Onesti 

22 februarie 
2018 

120 



 

Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane vicecampion 
mondial si campion european , participant la doua 
editii ale JO ( Atena si Sidney). Axinte Simona 
(Paduraru) - Inot - Campioana Europeana de juniori 
si seniori , participanta la doua editii ale JO  

Scoala Gimnaziala 
Alexandru Safran Bacau 

28 februarie 
2018 

100 

Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane vicecampion 
mondial si campion european , participant la doua 
editii ale JO ( Atena si Sidney). Axinte Simona 
(Paduraru) - Inot - Campioana Europeana de juniori 
si seniori , participanta la doua editii ale JO  

Scoala Gimnaziala nr. 
10 Bacau 

10 martie 
2018 

120 

Melinte Mihaela - atletism - detinatoare a 7 
recorduri mondiale la aruncarea ciocanului , 
Campioana mondiala si europeana , participanta la 
doua editii ale JO  

Scoala Gimnaziala 
Mihail Sadoveanu 
Bacau 

19 martie 
2018 

140 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO; Melinte Mihaela - atletism - 
detinatoare a 7 recorduri mondiale la aruncarea 
ciocanului , Campioana mondiala si europeana , 
participanta la doua editii ale JO  

Scoala Gimnaziala 
Spiru Haret Bacau 

27 martie 
2018 

80 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO  

Scoala Gimnaziala 
Alexandru cel Bun 
Bacau 

12 aprilie 
2018 

90 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO  

Scoala Gimnaziala 
George Bacovia Bacau 

18 aprilie 
2018 

150 

Axinte Simona (Paduraru) - Inot - Campioana 
Europeana de juniori si seniori , participanta la doua 
editii ale JO ; Eusebiu Diaconu -lupte greco-romane 
vicecampion mondial si campion european , 
participant la doua editii ale JO ( Atena si Sidney).  

Scoala Gimnaziala 
Nicolae Iorga Bacau 

9 mai 2018 - 
Ziua Europei 

160 
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