
 
Anexa II 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A  

CONCURSULUI JUDEŢEAN DE “ŞTIINTE APLICATE”  

PENTRU CLASELE VIII–X 

Ediţia a XI–a, 1 aprilie 2023 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

Concursul judeţean de „Ştiinţe Aplicate” pentru clasele VIII – X este organizat la 

nivelul judeţului Iaşi de către Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Societatea Ornitologică Română, filiala Iaşi, Facultatea de 

Chimie din cadrul Universitǎţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. 

Concursul Judeţean de „Ştiinţe Aplicate” pentru clasele VIII – X se adresează tuturor 

şcolilor interesate. Participanţii la acest concurs şcolar vor fi selectaţi dintre elevii claselor 

VIII - X, pe baza opţiunii elevilor sau/şi la recomandarea profesorilor. 

Concursul se organizează în următoarele scopuri: 

a) atragerea elevilor cu aptitudini şi înclinaţii pentru ştiinţe într-o competiţie 

transdisciplinară; 

b) dezvoltarea şi creşterea motivaţiei pentru studiul acestor discipline în învăţământul 

preuniversitar. 

Capitolul II 

Organizarea şi desfăşurarea concursului 

La concurs pot participa elevi din clasele VIII – X de la şcoli din municipiul Iaşi şi din 

judeţ.  

Înscrierea participanţilor se va face în format electronic la adresa de e-mail 

danstamati@yahoo.com conform calendarului, pe baza tabelului nominal de înscriere din 

Anexa IV. 

mailto:danstamati@yahoo.com
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Proba de concurs se va desfăşura la Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi. 

Programa de concurs corespunde ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”, conform Anexei 

III.  

Proba de evaluare va consta în rezolvarea a două seturi de itemi, primul cuprinzând 

itemi cu alegere multiplă, al doilea cuprinzând itemi subiectivi.  

Elevii au 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. 

Intrarea elevilor în săli se va face până cel târziu la ora 8:30. 

Rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin puncte de la 100 la 10, după 

baremele alcătuite de comisie. 

Comisia de jurizare afişează rezultatele evaluării în aceeaşi zi, până la ora 17.00. 

Rezultatele, înainte de contestaţii, se afişează în ordine alfabetică. 

Contestaţiile: 

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

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

punctajele obţinute la lucrările proprii. Preşedintele/vicepreşedintele va numi o comisie de 

recorectare, alta decât cea care a corectat iniţial.  

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

va afişa. 

 

Premierea: 

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

din numărul de elevi participanţi la fiecare clasă în parte. Diplomele se vor distribui  la sediul 

Liceului Tehnologic de Turism Iași, în perioada 20 aprilie - 20 mai  2023. 

Capitolul III 

Responsabilităţi şi atribuţii ale comisiilor  

Comisia de implementare stabileşte numărul participanţilor, pentru fiecare clasă, din 

fiecare şcoală participantă (dacă este cazul), precum şi calendarul organizării activităţilor. 

Comisia de jurizare se va constitui din reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi 

membri ai colectivelor catedrelor din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe, de la şcolile 

partenere.  
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Subiectele sunt elaborate de cadre didactice de la şcolile partenere şi avizate de 

comisia de jurizare a concursului.  

Elevii participanţi, ce provin din şcoli din alte localităţi decât şcoala organizatoare, vor 

fi însoţiţi de un cadrul didactic care asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzătoare a 

elevilor. 

Atribuţiile membrilor comisiei de jurizare 

 Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: 

 răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de 

concurs;  

 numeşte membrii subcomisiilor pentru evaluarea şi reevaluarea lucrărilor 

contestate;  

 distribuie lucrările contestate comisiei de reevaluare şi avizează, pentru afişare, 

rezultatele finale;  

 avizează listele cu premii şi menţiuni;  

 semnează diplomele de premiere precum şi documentele de analiză şi datele 

statistice.  

 Vicepreşedintele Comisiei de jurizare are următoarele atribuţii: 

 stabileşte, după consultarea cu preşedintele comisiei, calendarul concursului; 

 propune conducerii unităţii şcolare organizatoare / preşedintelui comisiei / I.S.J. 

Iaşi spre avizare membrii comisiei de implementare; 

 instruieşte profesorii asistenţi pe săli privitor la atribuţiile ce le revin în timpul 

desfăşurării probei de concurs;  

 participă la distribuirea subiectelor, alături de preşedintele Comisiei;  

 verifică situaţiile statistice şi evidenţa; 

 centralizează datele statistice şi le comunică inspectorului de specialitate; 

 monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului şcolar pe toată durata sa; 

 stabileşte graficul depunerii contestaţiilor.  

 Membrii comisiei de jurizare/implementare au următoarele atribuţii: 

 stabilesc lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrise, 

evaluare şi evidenţă şi le gestionează pe toată durata concursului;  

 distribuie colile speciale, pe săli, pentru desfăşurarea concursului;  

 elaborează şi multiplică imprimatele – borderouri;  
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 participă la deschiderea lucrărilor şi la ierarhizarea participanţilor;  

 participă la realizarea clasamentului final;  

 predau lucrările şi documentele aferente, spre păstrare, în arhiva şcolii, prin 

proces-verbal, unui reprezentant din conducerea şcolii în care se desfăşoară 

concursul;  

 înregistrează, pe suport magnetic, pentru inspectoratele şcolare, subiectele şi 

rezultatele concursului;  

 multiplică baremele aprobate de preşedintele comisiei şi le afişează înainte de 

epuizarea timpului destinat probei scrise;  

 primesc şi înregistrează contestaţiile depuse de elevi în termenul stabilit de 

comisie. 

 Secretarul comisiei de jurizare are următoarele atribuţii: 

 realizează listele cu participanţii pe săli, pentru susţinerea probelor scrise;  

 însoţeşte preşedintele Comisiei în timpul verificării identităţii elevilor participanţi 

şi al semnării lucrărilor;  

 asigură introducerea în calculator a rezultatelor concursului şcolar;  

 asigură afişarea rezultatelor concursului şcolar înainte şi după contestaţii;  

 răspunde de completarea diplomelor pentru premii/menţiuni. 

 Membrii Comisiei de jurizare au următoarele atribuţii: 

 evaluează lucrările repartizate de preşedintele comisiei în conformitate cu 

baremul;  

 completează corect borderourile de evaluare;  

 reevaluează lucrările contestate (dacă sunt desemnaţi de preşedintele comisiei de 

organizare şi evaluare).  

Capitolul IV 

Calendarul concursului 

1) Promovarea concursului: 18 februarie - 1 martie 2023, pe site-ul şcolii 

coordonatoare şi pe site-urile instituţiilor partenere. 

Se vor trimite invitaţii către toate şcolile interesate din municipiu şi din judeţ. 

2) Înscrierea candidaţilor: 1 -  20 martie 2023 

Se va face în format electronic la adresa de e-mail danstamati@yahoo.com, până cel 

târziu 18 martie, ora 14.00, conform tabelului nominal de înscriere din Anexa IV. 

mailto:danstamati@yahoo.com
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3) Elaborarea subiectelor: 9-20 martie 2023 

Cadre didactice din Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, de la şcolile partenere vor 

realiza itemi conform cu programa de concurs din Anexa III, precum şi bareme de corectare 

corespunzătoare. Comisia de jurizare va selecta itemii, va stabili două variante de subiect 

pentru fiecare clasă şi le vor sigila până în ziua desfăşurării probei de concurs. In dimineaţa 

probei, comisia de jurizare va alege, prin tragere la sorţi, varianta de subiect ce va fi 

distribuită elevilor în sălile de concurs. 

4) Desfăşurarea probei: 1 aprilie 2023 

Program: 

 Sosirea candidaţilor însoţiţi de cadre didactice de la şcolile de provenienţă. 

Candidaţii se vor prezenta la sediul Liceului Tehnologic Economic de Turism Iaşi 

din strada Milcov nr.18A, până cel târziu la ora 8.30. 

 Începerea probei: ora 9.00. Timp de lucru 120 minute 

 Evaluarea lucrărilor: 11.30 – 17.00 

 Afişarea rezultatelor înainte de contestaţii: 17.00 

 Depunerea contestaţiilor: 3 aprilie 2023, orele 14.00 – 16.00 

 Reevaluarea tezelor contestate: 3 aprilie 2023 

 Afişarea rezultatelor finale şi a premiilor: 4 aprilie 2023 

5) Distribuirea diplomelor se va face în perioada  20 aprilie  - 20 mai 2023, la Liceul 

Tehnologic Economic de Turism Iaşi.  


