
 

PRECIZARI ACTUALIZATE 

Pentru desfășurarea 

 Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii” si a Concursurilor pe meserii pentru 

învăţământul profesional 

Etapa judeţeană, anul şcolar 2022-2023 
 

 Olimpiadele din aria curriculară „Tehnologii” si Concursurile pe meserii pentru învăţământul 

profesional se vor organiza având la bază Metodologiile, Regulamentele specifice si Programele, care au 

fost postate pe site-ul ISJ la sectiunea Discipline tehnice. 

 

PROBA SCRISĂ LA OLIMPIADELE DIN ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” SI LA 

CONCURSURILE PE MESERII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 TOTI ELEVII INSCRISI la Olimpiadele din aria curriculară „Tehnologii” si la Concursurile pe 

meserii pentru învăţământul profesional vor susține proba scrisă în Centrele de concurs la care au fost 

repartizați în funcție de disciplină/ calificare/ domeniul de concurs, în data de 4 martie 2023. 

 Activitatea Comisiilor de organizare se va derula începând cu ora 8.00 la şcolile organizatoare. 

 Activitatea profesorilor asistenti se va derula începând cu ora 8.30 la şcolile organizatoare. Convocarea 

profesorilor asistenti se realizeaza telefonic de catre Comisia de organizare. 

 Activitatea profesorilor evaluatori se va derula începând cu ora 13.00 la şcolile organizatoare. 

Convocarea profesorilor evaluatori se realizeaza telefonic de catre Comisia de evaluare.  

 Proba scrisă va începe la ora 10.00  

 Elevii vor avea acces în sălile de concurs în intervalul orar 9.00 - 9.30, 

  Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi ştampilat, cu fotografie și/sau actul de 

identitate. Se interzice elevilor să aibă asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea 

subiectelor, precum şi telefoane mobile sau orice mijloc de calcul sau de comunicare (Prin excepţie 

elevii de la domeniul ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT , vor primi de la comisia de organizare 

Planul general de conturi, in sală, după repartizarea subiectelor). 

 Rezultatele elevilor vor fi afișate, anonimizat, pentru 48 de ore, la Centrele de organizare la finalul 

evaluării.  

 Contestațiile se depun luni 6 martie 2023 în intervalul 10-12 la Inspectoratul Scolar Județean sau la 

secretariatul centrului de concurs. Elevii care depun contestatie se vor prezenta personal, vor avea 

asupra lor cartea de identitate si vor completa o cerere. 

 

PROBA PRACTICĂ doar pentru CONCURSURILE PE MESERII - ÎNVĂŢĂMÂNT 

PROFESIONAL 

 La Concursurile pe meserii pentru învățământul profesional participă la proba practică toți elevii care 

au susținut proba scrisă. 

 Activitatea Comisiilor de organizare si evaluare pentru proba practica se va derula începând cu ora 10.00 la 

şcolile organizatoare, in atelierele de specialitate. Convocarea profesorilor evaluatori se realizeaza telefonic 

de catre Comisia de organizare. 

 PROBA PRACTICĂ va începe la ora 13.30 . 

 Elevii vor avea acces în Centrele de concurs în intervalul orar 13.00 – 13.30, şi vor 

avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi ştampilat, cu fotografie si/sau actul de identitate. Se 

interzice elevilor să aibă asupra lor telefoane mobile sau orice mijloc de calcul sau de comunicare. 

Rezultatele elevilor vor fi afișate, anonimizat, pentru 48 de ore, la Centrele de organizare la finalul 

evaluării probei practice. 

 

 

 

 



 

Precizari suplimentare 

 Directorii şcolilor de unde provin elevii înscrişi la Olimpiadele din aria curriculară „Tehnologii” și 

Concursurile pe meserii pentru învăţământul profesional desemnează cadrele didactice însoţitoare 

ale loturilor de elevi. Cadrele didactice insoțitoare ale loturilor de elevi răspund de deplasarea şi 

securitatea elevilor din componența loturilor şi nu pot face parte din Comisia de evaluare. 

Respectarea precizărilor din prezentul document este asigurată de Comisiile de organizare si evaluare 

din centrele de concurs şi este obligatorie pentru toți elevii și cadrele didactice implicate în desfășurarea 

Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii” și a Concursurilor pe meserii pentru învăţământul 

profesional, Etapa judeţeană, anul şcolar 2022-2023. 

                  

LOCATIILE DE DESFASURARE  

OLIMPIADE - PROBA SCRISA 

Locaţia etapa 

judeţeană 
Disciplina/Domeniul Clasa 

Liceul Tehnologic 

“Petru Rareș” Bârlad 

Proba scrisă  

4 martie 2023 

Ora 10.00 

Educaţie tehnologică V - VIII 

Liceul Tehnologic “Al. 

I. Cuza” Bârlad 

Proba scrisă  

4 martie 2023 

Ora 10.00 

Mecanică XI - XII 

Electronică, automatizări, telecomunicații XI - XII 

Industrie textilă și pielărie XI  

Economic, administrativ, comerț XI - XII 

Turism şi alimentaţie XI - XII 

Agricultură – cultura plantelor XII 

Protecţia mediului XI - XII 

Industrie alimentară XI - XII 

Analiza produselor alimentare XI - XII 

 

CONCURSURI PE MESERII - PROBA SCRISA SI PROBA PRACTICA 

Proba Locaţia etapa 

judeţeană 
Disciplina/Domeniul/Calificarea Clasa 

 

 

 

 

Proba scrisă  

4 martie 2023 

Ora 10.00 

Liceul 

Tehnologic 

“Petru Rareș” 

Bârlad 

 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC - Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

XI inv. profesional 

MECANICA- Mecanic auto XI inv profesional 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE -Bucătar XI inv. profesional 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Ospătar 

(chelner), vânzător în unități de alimentație 

XI inv. profesional 

 

 

Proba practică 

4 martie 2023 

Ora 13.30 

Liceul 

Tehnologic 

“Petru Rareș” 

Bârlad 

 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC - Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

XI inv. profesional 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE -Bucătar XI inv. profesional 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Ospătar 

(chelner), vânzător în unități de alimentație 

XI inv. profesional 

Proba practică 

4 martie 2023 

Ora 13.30 

Liceul 

Tehnologic “Al. 

I. Cuza” Bârlad 

– Corp 2 langă 

URB 

MECANICA- Mecanic auto 

XI inv profesional 

 

Inspector Şcolar  General    Inspector scolar pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

Prof. Ana Cristiana BOTAN       prof. Maria CIULEI  


