
Concursul Național ȘTIU ȘI APLIC - SECURITATEA ȘI 

SĂNĂTATEA IN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE 

ȘCOLII – etapa județeană, 2023 

*Etapa judeteana a Concursului Stiu si Aplic - 2023 se va 

desfasura sâmbătă, 25 martie 2023, la LICEUL „ȘTEFAN 

PROCOPIU” VASLUI 

*Deschiderea oficială a Concursului se face în prezența 

elevilor și a profesorilor coordonatori între orele 8.00-8.30. 

Probele concursului încep la ora 9.00 

*La etapa județeană – proba teoretică se va desfășura 

online/electronic prin utilizarea platformei dedicate iar proba 

practică se va desfășura conform Regulamentului disponibil 

pe platforma pentru concurs: https://stiusiaplic.ro 

*Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev, cu fotografie, 

vizat pentru anul școlar 2022-2023 și cartea de identitate 

pentru verificarea identității. 

La intrarea în concurs cadrele didactice însoţitoare ale 

loturilor de elevi, vor preda comisiei de organizare un tabel 

cu toți elevii participanti din scoală, semnat de conducerea 

scolii, cu precizarea clasei din care face parte elevul iar pentru  

pentru fiecare elev din lot vor preda echipei de organizare o 

copie a actului de identitate si DECLATAȚIA DE 

CONSIMȚĂMÂNT completată de un părinte, în cazul 

elevilor minori, sau de elev dacă acesta este major, conform 

modelului de mai jos. 

 Cadrele didactice însoţitoare sunt responsabile de deplasarea 

şi securitatea elevilor din componența loturilor. 

 



 

 

DECLATAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor participanți la olimpiadele și 

concursurile din Calendarele competițiilor naționale pe discipline școlare, la care participă 

elevi români, în anul școlar 2022-2023 

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________________________________, 

cu domiciliu în _______________________________str._______________________________, 

nr._________, bl.__________, sc.__________, ap.___________, județ____________________, 

telefon__________________________, în calitate de elev major/părinte/tutore al elevului/elevei, 

____________________________________________________, din clasa __________, de la 

unitatea de învățământ ______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ ____ îmi 

exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform 

prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, de 

către instituțiile implicate în organizarea și evaluarea etapelor judetene si naționale ale Concursului 

National STIU SI APLIC - SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SE DEPRIND DE 

PE BANCILE SCOLII, la care participă elevi români, în anul școlar 2022-2023. 

 

SUNT/NU SUNT de acord ca numele meu/fiului meu/fiicei mele să fie publicat în lista 

cu rezultatele obținute la etapa judeteana si naționala a Concursului, desfășurate în anul 

școlar 2022-2023. 

În situația în care NU SUNT de acord, doresc ca la afișarea listei cuprinzând 

rezultatele inițiale și finale datele personale ale mele/fiului meu/fiicei mele să fie anonimizate. 

Declar că operatorul/insituția are dreptul de a transmite datele cu caracter personal 

către terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare. 

 

 

 

 

DATA                                                                                  SEMNĂTURA 

 

 

 

 

 

 

 


