
 
Anexa I 

Regulament de participare la  

Concursul județean de „Științe Aplicate” pentru clasele VIII - X 

Concursul județean de „Științe Aplicate” pentru clasele VIII–X vizează atragerea 

elevilor cu aptitudini și înclinații pentru științe într-o competiție transdisciplinară, 

dezvoltarea și creșterea motivației pentru studiul disciplinelor din aria curriculară 

„Matematică și științe”. 

Parteneri: 

- Inspectoratul Școlar Județean, Iași 

- Societatea Ornitologică Română, filiala Iași 

- Universitatea ”Al .I. Cuza”, Facultatea de Chimie, Iași 

- Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 

Concursul Județean de „Științe Aplicate” se va desfășura în data de 1 aprilie 2023, la 

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, în conformitate cu Regulamentul de Organizare 

și Desfășurare a Concursurilor Școlare. 

Concursul se adresează elevilor claselor VIII-X, de la școli gimnaziale și de la licee 

tehnologice din municipiul Iași și din județ. Elevii pot participa la Concursul de „Științe 

aplicate” doar la clasa la care sunt înscriși în anul școlar curent. 

Modul de desfășurare: 

Înscrierea participanților se va face prin completarea, de către școlile participante, a 

tabelului nominal de înscriere din Anexa IV, în format electronic și trimiterea acesteia, până 

la data de 20 martie 2023, ora 14.00, la adresa de e-mail danstamati@yahoo.com. 

Proba de concurs se va desfășura în corpul A al Liceului Tehnologic Economic de 

Turism Iași. Elevii se vor prezenta la sediul liceului din str. Milcov nr. 18A Iași, la ora 8:30. 

Proba de concurs va consta în rezolvarea a două seturi de itemi; primul set va conține cu 

itemi cu alegere multiplă, iar cel de-al doilea va conține itemi subiectivi. Programa de 

concurs corespunde ariei curriculare „Matematică și științe”, conform Anexei III. 
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Concursul va începe la ora 9.00. Elevii vor avea la dispoziție 120 de minute pentru a 

redacta rezolvările. 

În ziua în care se va desfășura proba, la ora 8:00 comisia de jurizare, va asigura 

multiplicarea subiectelor, astfel încât la ora 9:00 fiecare elev va primi o copie a subiectelor. 

Comisia de jurizare va afișa rezultatele evaluării în aceeași zi, până la ora 17.00. 

Ierarhia, înainte de contestații, va fi stabilită pe clase, în ordinea alfabetică a numelor 

participanților. 

Contestații: 

Contestațiile se vor depune pe data de 3 aprilie 2023, între orele 14.00 – 16.00, la 

secretariatul Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași. Elevii vor putea contesta doar 

punctajele obținute la lucrările proprii. Președintele/vicepreședintele va numi o comisie de 

recorectare, alta decât cea care a corectat inițial. 

După rezolvarea contestațiilor se va stabili clasamentul final pentru premiere, în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, care va fi afișat atât la sediu, cât și pe site-ul 

web a Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași. 

Premierea: 

Se vor acorda câte un premiu I, II, și III pentru fiecare clasă și mențiuni în limita a 25% 

dintre elevii participanți la fiecare clasă în parte. 

Diplomele premianților vor fi distribuite ulterior, după semnarea lor de către 

reprezentanții ISJ, la secretariatul școlii  noastre, pe bază de proces verbal, începând cu o 

dată care va fi anunțată pe site-ul școlii la pagina rezervată concursului. 

Notă: Informații suplimentare se vor putea obține la secretariatul Liceului Tehnologic 

Economic de Turism, la numărul de telefon 0232-245778, sau pe site-ul școlii: 

http://gsetis.ro/. 


