
 

 

 

 

CONCURSUL NATIONAL "STIU SI APLIC" 

 

Etapa județeană a Concursului Stiu si Aplic, 2022 se va desfășura sâmbătă, 9 

aprilie 2022, începând cu ora 8.30, la Centrul de Concurs organizat la Colegiul 

Economic „Anghel Rugina” Vaslui. 

Intrarea elevilor si a profesorilor coordonatori/ însoțitori se va face între 

orele 8.00-8.30 în clădirea rotundă, instruirea elevilor participanți se face la 8.30 in 

clădirea rotundă etaj 1. 

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pentru anul 

scolar 2021-2022, cartea de identitate pentru verificarea identitatii și 

DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT privind PARTICIPAREA si prelucrarea 

datelor cu caracter personal completată și semnată (dupa modelul de la finalul 

prezentului document).  

Elevii vor respecta următoarea programare pentru proba scrisă pe 

calculator: 

 Sectiune Ora 
Număr elevi 

participanți 

 învățământ profesional 09:00 8 

 filiera tehnologică/ ciclu inferior 09:45 10 

 filiera tehnologică/ ciclu superior 10:30 8 

 filiera teoretică/ ciclu inferior  

+ filiera teoretică ciclu superior 
11:15 

2 

+4 

Pentru proba scrisă pe calculator se accesează site-ul stiusiaplic.ro secțiunea 

Concurează  

 
 

 

 



Se va accesa sectiunea PARTICIPA LA CONCURS 

 
 

Elevii vor completa userul si parola (primite de la organizatori): 

 

 
Elevii concurenți completează răspunsurile la testul individual pe calculator, 

cu un număr de 20 itemi, cu răspuns unic corect, conform instrucţiunilor. 

 Timp de lucru 30 de minute. 

Există posibilitatea amânării unui răspuns, sau a mai multor răspunsuri, 

care vor fi reluate, în ordine, la finalul testului, dar fără depășirea timpului de 

rezolvare pentru test, de 30 de minute. 

Delogarea voluntară sau involuntară din platforma de testare în timpul 

alocat desfășurării probei teoretice se va considera abandon. 

 

 



Elevii vor respecta următoarea programare pentru proba practică: 

 

Numar 

echipaj 

Interval 

orar 

proba 

practica Nume Organizatie 

Localitate 

Organizatie 

Profil / Sectiune 

1 9,45 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Scoala 

Profesionala 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Scoala 

Profesionala 

2 10.00 

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”  Bârlad 

Școala 

Profesionala 

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”  Bârlad 

Școala 

Profesionala 

3 

 

10.15 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu”  Zorleni 

Scoala 

Profesionala 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu”  Zorleni 

Scoala 

Profesionala 

4 10.30 

Liceul „ Ștefan cel Mare”  Codăești 

Școală 

Profesională 

Liceul „ Ștefan cel Mare”  Codăești 

Școală 

Profesională 

5 10.45 

Colegiul Economic "Anghel Rugina "  Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

Colegiul Economic "Anghel Rugina "  Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

6 11.00 

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

7 11.15 

Liceul  „Ștefan Procopiu”  Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

Liceul  „Ștefan Procopiu”  Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

8 11.30 

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”  Bârlad 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”  Bârlad 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

9 11.45 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu”  Zorleni 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu” Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Inferior 

10 

 

12.00 

Colegiul Economic "Anghel Rugina "  Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Superior 

Colegiul Economic "Anghel Rugina "  Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Superior 

11 12.15 

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad 

Tehnic Ciclu 

Superior 

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad 

Tehnic Ciclu 

Superior 

12 12.30 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Superior 



Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Tehnic Ciclu 

Superior 

13 12.45 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu”  Zorleni 

Tehnic Ciclu 

Superior 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu”  Zorleni 

Tehnic Ciclu 

Superior 

14 13.00 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Teoretic Ciclu 

Inferior 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Teoretic Ciclu 

Inferior 

15 13.15 

Colegiul Economic ”Anghel Rugină”  Vaslui 

Teoretic Ciclu 

Superior 

Colegiul Economic ”Anghel Rugină”  Vaslui 

Teoretic Ciclu 

Superior 

16 13.30 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Teoretic Ciclu 

Superior 

Liceul  „Ștefan Procopiu” Vaslui 

Teoretic Ciclu 

Superior 

 

Rezultatele elevilor vor fi afișate, pentru 48 de ore, la Centrul de organizare, la 

finalul evaluării.  

Precizări suplimentare: 

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

sau de comunicare, acestea se vor preda la sala de bagaje la intrarea în Centrul de 

concurs. 

Cadrele didactice prezente in Centrul de Concurs au obligația să își închidă 

telefoanele mobile pe toată durata desfășurării probei de concurs.  

Directorii şcolilor de unde provin elevii înscrişi la Concursul Național STIU SI 

APLIC, etapa județeană, desemnează cadrele didactice însoţitoare ale loturilor de elevi, 

care vor prezenta comisiei de organizare un tabel cu elevii participanti din scoala, 

semnat de conducerea scolii, cu precizarea clasei din care face parte elevul. 

 Cadrele didactice însoţitoare fi responsabile de deplasarea şi securitatea elevilor din 

componența loturilor şi pot fi cooptați ca și asistenți în cadrul Concursului. 

Respectarea precizărilor din prezentul document este asigurată de Comisiile de 

organizare si evaluare şi este obligatorie pentru toți elevii și cadrele didactice 

implicate în desfășurareaConcursului Național STIU ȘI APLIC, Etapa judeţeană, 

anul şcolar 2021-2022. 

 

 

Comisia de organizare a concursului, 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

privind PARTICIPAREA si prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor participanți la 

Concursul National STIU SI APLIC, etapa judeteană, 9 aprilie 2022, 

 la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022 

 

 

Subsemnatul/a ___________________________________________________________, cu 

domiciliul 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 

PARTICIPAREA LA CONCURS și cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către instituțiile implicate în organizarea și evaluarea Concursului National STIU SI APLIC, etapa 

judeteană din 9 aprilie 2022, la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022. 

 

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

rezultatele obținute la Concurs. 

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 insituțiile implicate în organizarea și evaluarea Concursului National STIU SI 

APLIC, etapa judeteană, au dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terți în 

condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare. 

 

 

 

 

DATA                                                                                  SEMNĂTURA 

 

 

 

 


