
 

 
 

 

Nr. 4172 /10.03.2022 

 

PRECIZĂRI OLIMPIADĂ ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”  

(educaţie tehnologică și aplicații practice, clasele V-VIII; liceu tehnologic. clasele XI-XII) şi  

CONCURS PE MESERII, învăţământ profesional (clasa aXIa), an şcolar 2021-2022 

 

Pentru  buna desfăşurare a olimpiadelor şcolare se utilizează legislaţia:  

 Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3035/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, introduse prin OME nr.3123/9 februarie 2022, numită în continuare, 

Metodologie –cadru  și cu prevederile Ordinul privind modificarea  Anexei nr. 1 la Ordinul 

MECTS nr. 3035/10.01.2012 privind  aprobarea Metodologiei -cadru de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a  Regulamentului  de organizare a activităţilor cuprinse în 

calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;  

 Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea  olimpiadelor din  aria curriculară 

„Tehnologii”, aprobat prin O.MEN.  Nr.  26123/ 01.03 .2022; 

 Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pe meserii pentru 

învăţământul profesional, aprobat prin OME. nr.  26122/ 01.03 .2022   

   Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români,  în anul 

școlar 2021  - 2022, OME, nr.  25.810/21.02.2022. 

 

1. ETAPA JUDEŢEANĂ – OLIMPIADĂ DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII- 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE, CLASELE V-VIII,  

Şcoala Gimnazială „ Ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgovişte -proba scrisă 12.03.2022;  

La această etapă participă elevii claselor V-VIII, care au fost selectaţi la etapa pe şcoală a 

olimpiadei. 

Listele cu elevii calificaţi au fost  transmite inspectorului şcolar ÎPT, la termenul stabilit şi se vor 

transmite  centrului care organizează etapa judeţeană, semnate şi ştampilate  de director, pănă la data de 

9.03.2022 

IMPORTANT - La olimpiadă nu participă elevii care nu sunt consemnaţi pe tabelele transmise de 

conducerea unităţilor şcolare.  Atenţie la media elevilor privind calificarea în etapele superioare! 

 

2. ETAPA JUDEŢEANĂ – OLIMPIADĂ DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII, LICEU 

TEHNOLOGIC, Clasele XI-XII, domenii de pregătire – Mecanică; Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice; Electric, electrotehnică, electromecanică; Electronică, automatizări, 

telecomunicaţii; Industrie textilă şi pielărie; Fabricarea produselor din lemn; Economic, 

administrativ, comerţ; Turism şi alimentaţie; Agricultură-cultura plantelor; Protecţia mediului; 

Industrie alimentară; Analiza produselor alimentare, clasele XI-XII, liceu tehnologic 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgovişte- proba scrisă 12.03.2022; 

La această etapă participă elevii claselor XI-XII, care au fost selectaţi la etapa pe şcoală a 

olimpiadei. 

Listele cu elevii calificaţi se vor transmite centrului care organizează etapa judeţeană până la data 

de 9.03.2022,  semnate şi ştampilate  de director, 

IMPORTANT - La olimpiadă nu participă elevii care nu sunt consemnaţi pe tabelele transmise de 

conducerea unităţilor şcolare.  Atenţie la media elevilor privind calificarea în etapele superioare! 

 



 

 
 

 

3. ETAPA JUDEŢEANĂ -– CONCURS PE MESERII, învăţământ profesional, clasa a-XI-a: 

Mecanică – Mecanic auto; Estetică și igiena corpului omenesc – Frizer-coafor-manechiurist-

pedichiurist; Turism şi alimentaţie – Bucătar şi Ospătar, (chelner) în unităţi de alimentaţie. 

Liceul Tehnologic  „Spiru Haret” Târgovişte 

-  proba scrisă 12.03.2022; 

- proba practică – 16.03.2022 

La această etapă participă elevii clasei a XI-a , învăţământ profesional care au fost selectaţi la etapa 

pe şcoală a olimpiadei. 

Listele cu elevii calificaţi au fost transmise inspectorului şcolar ÎPT şi se vor transmite centrului 

care organizează etapa judeţeană, până la data de 9.03.2022,  semnate şi ştampilate de director, 

IMPORTANT - La olimpiadă nu participă elevii care nu sunt consemnaţi pe tabelele transmise de 

conducerea unităţilor şcolare.  Atenţie la media elevilor privind calificarea în etapele superioare! 

 

 

   Inspector Şcolar General Adjunct                                       Inspector Şcolar ÎPT, 

   

 


