INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Către
Toate unităţile de învăţământ profesional și tehnic
În atenţia doamnei/domnului director
Notă cu privire la organizarea olimpiadelor disciplinelor din aria curriculară ”Tehnologii” – Etapa
Județeană
Referitor la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor disciplinelor din aria curriculară ”Tehnologii” – Etapa
Județeană, vă transmitem următoarele precizări :
1. Data desfăşurării olimpiadei : 27 februarie 2016, ora 9.00 - proba scrisă
4 martie 2016, ora 9.00 – proba scrisă
2. Locaţia de desfăşurare va fi: Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara, persoana de
contact: prof. Ardelean Daniel, telefon: 0722692426;
3. Convocarea membrilor comisiilor de evaluare revine vicepreşedinţilor comisiilor olimpiadei.
Aceştia au obligaţia diseminării O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 privind Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare și a Regulamentului specific
privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară
„Tehnologii”;
4. Activitatea de descărcare a subiectelor pentru proba scrisă se va desfăşura în data de
27.02.2016, în intervalul orar: 7.00-8.30, iar pentru proba practică în data de 4.03.3016, în
intervalul orar: 7.00-8.30.
5. Activitatea de preluare a variantelor de subiecte revine vicepreşedinților comisiilor de
concurs şi secretarilor acestora. În sala de multiplicare a subiectelor nu vor avea acces
decât vicepreşedinții comisiilor şi secretarii acestora;
6. Parola pentru descărcarea subiectelor va fi transmisă în intervalul orar: 7.30-8.00 de către
inspectorul școlar pentru IPT, vicepreşedinților comisiilor, care vor asigura confidenţialitatea
acesteia.
În acest sens, toate persoanele implicate atât în descărcarea subiectelor cât şi membrii
comisiei, vor avea obligaţia de a completa angajamentul şi declaraţia tip,
7. Componenţa nominală a comisiilor olimpiadelor disciplinelor din aria curriculară
”Tehnologii” – etapa județeană, va fi postată pe forumul ISJ Hunedoara, la topicul ~Discipline
tehnice~ , subiect Membri Olimpiada disciplinelor tehnice_etapa județeană, în vederea
informării profesorilor membri ai comisiei. Informarea se va face de către secretarul
comisiei;
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8. Elevii vor intra în săli pentru proba scrisă în intervalul orar 8.00-8.30, pe baza carnetului de
elev/ C.I, iar pentru proba practică în data de 4.03.2016 în ateleierele școală sau
laboratoarele de specialitate conform planificării realizate;
9. Comisia de evaluare se va întruni la ora 10.00 în data de 27.02.2016 pentru evaluarea
lucrărilor scrise şi în data de 4.03.2016 la ora 8.00 pentru evaluarea probelor practice;
10. În data de 27.02.2016, până la ora 16.00 se vor afişa rezultatele pentru proba scrisă;
Contestaţiile se vor depune în termen de 48 de ore de la ora afişării rezultatelor, la
secretariatul unităţii şcolare unde s-au desfășurat probele olimpiadei.
11. În data de 4.03.2016, până la ora 15.00 se vor afișa rezultatele probei practice, respectiv
cele finale.
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