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GRAFIC DE DESFASURARE 

a  

Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”  

Anul şcolar 2021-2022 

 

Etapa  Probe  Perioada  

Etapa judeţeană  Proba scrisă  19 martie 2022 

 Etapa naţională Probele scrise şi practice  18 – 22 aprilie 2022 

 
Locaţia etapa 

judeţeană 
Disciplina/Domeniul Clasa 

Liceul Tehnologic 

“Ion Mincu” Vaslui 
Educaţie tehnologică V - VIII 

Liceul “Ștefan 

Procopiu” Vaslui 

Mecanică XI - XII 

Construcţii, instalații și lucrări publice XI - XII 

Electric, electrotehnic, electromecanic XI - XII 

Electronică, automatizări, telecomunicații XI - XII 

Industrie textilă și pielărie XI - XII 

Economic, administrativ, comerț XI - XII 

Turism şi alimentaţie XI - XII 

Agricultură – creşterea animalelor XI - XII 

Agricultură – cultura plantelor XI - XII 

Protecţia mediului XI - XII 

Industrie alimentară XI - XII 

Analiza produselor alimentare XI - XII 

 

OBS: Toate unitatile scolare vor transmite Tabelele cu elevii calificati pentru a participa la etapa 

judeteana, electronic la una dintre adresele maria.ciulei@isj.vs.edu.ro sau 

ciuleimaria@yahoo.com si format listat, asumat prin semnatura si stampila de conducerea scolii 

de unde provin elevii, la  ISJ Vaslui pana la data de 11 martie 2022. (scolile care nu respecta 

termenul de transmitere isi asuma absenta din listele finale a elevilor). 

 

Tabelul trebuie sa cuprinda maxim 3 elevi /scoala/domeniu pentru clasa XI si XII si/sau maxim 3 

elevi/nivel/scoala la Educatie tehnologica. 

 
Nota: Odata cu tabelele cu elevii participanti fiecare scoala transmite OBLIGATORIU: 

- tabelele cu profesorii propusi sa faca parte din Comisia județeană de organizare, evaluare și de 

soluționare a contestațiilor  conform modelului. 

- Pentru scolile care au elevi pentru Olimpiade fiecare scoala transmite OBLIGATORIU – câte o 

singură variantă de subiect pentru fiecare domeniu de pregatire/clasa la care  are elevi 

participanti respectandu-se programele pentru Olimpiade, modelul de subiect si barem cat si 

structura subiectelor. Se completeaza obligatoriu si numele profesorilor propunatori, care iși 

asumă responsabilitatea corectitudinii subiectelor. 

 

 

Inspector Şcolar  General    Inspector scolar pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

Prof. Mustață Elena       prof. Ciulei Maria 
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