
 

STIU SI APLIC - Securitatea si Sanatatea in Munca se deprind 

de pe bancile scolii - Concursul National  
 

Pe Platforma pentru concurs: https://stiusiaplic.ro  secțiunea Informații sunt disponibile: 

- Regulamentul concursului  

- Formularul de înscriere.  

- Bibliografia de Concurs – Materiale de pregătire 

- Detalii privind organizarea concursului la nivel județean si national. 

 

Informatii utile în vederea organizării etapei județene: 

 

Etapa județeană se va organiza data de 9 aprilie 2022 la un liceu de referință din judet. 

Înscrierea la etapa județeană a echipelor se poate face până cel târziu pe 14.03.2022 prin 

transmiterea Formularului de înscriere,  disponibil pe site-ul https://stiusiaplic.ro, la 

adresa de email vasluistiusiaplic@gmail.com 

 

Datele centralizate ale participanților înscriși se vor transmite, de către ISJ Vaslui, la 

unitatea de supraveghere a Concursului (ITM Iași) pentru crearea conturilor pe platforma 

dedicată derulării probei teoretice. 

 

La etapa judeteană se pot înscrie echipe formate din 2 elevi din ciclul inferior al liceului (clasele 

IX –X), 2 elevi din ciclul superior al liceului (clasele XI– XII), 2 elevi din 

învăţământul profesional (clasele IX –XI). O şcoală poate participa cu câte un echipaj pentru 

fiecare filieră/ciclu/ învăţământ profesional. Echipele se vor înscrie la cele cinci secţiuni, în 

funcție de profilul studiat: 

1. secţiunea pentru licee –filiera teoretică/ ciclu inferior; 

2. secţiunea pentru licee –filiera teoretică/ ciclu superior; 

3. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică/ ciclu inferior; 

4. secţiunea pentru licee – filiera tehnologică/ ciclu superior; 

5. secţiunea – învăţământ profesional cu durata de 3 ani. 

 

Notă: Elevii participanți de la profilul Resurse naturale și protecția mediului (liceu) și 

profilul Servicii (economic/liceu) vor participa la secțiunea pentru licee - filiera tehnologică. 

Elevii participanți de la filiera vocațională vor participa la secțiunea pentru licee – filiera 

teoretică. 

 

La etapa județeană – proba teoretică se va desfășura online/electronic prin utilizarea platformei 

dedicate iar modalitatea de desfășurare a probei practice va fi comunicată echipelor înscrise la 

concurs în timp util. 

 

Etapa națională se va organiza în perioada 13.05.2022 - 15.05.2022 la Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi” Iași. La această etapă vor participa echipele câștigătoare ale locurilor I, de 

la etapa județeană, de la cele cinci secțiuni. Anunțul, formularele de înscriere și tematica vor fi 

postate pe site-urile organizatorului. 
 

Pentru mai multe detalii accesați platforma dedicată https://stiusiaplic.ro 
 

Inspector școlar pentru învățământ professional și tehnic 

Prof. Maria Ciulei 
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