
PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAŢIONAL 

 ŞTIU ŞI APLIC 

 EDIŢIA a V-a, 26-28 mai 2017 

 

Concursul se desfăşoară sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale  CAEN - Domeniul 

Stiinţific, poz. XI-15.Concursul  va avea loc la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi în 

perioada 26 - 28 mai  2017 și  se adresează elevilor din învățământul liceal şi profesional. 

 Vă invitam să participaţi la acest concurs  cu o delegaţie, formată din ocupanţii locurilor 

I, pentru fiecare din cele 5 sectiuni, conform Regulamentului concursului şi precizărilor de pe 

site-ul unităţii. Toate  echipajele fiecărui judeţ vor fi însoţite de un singur profesor. Fiecare 

echipă va fi formată din 2 elevi (maxim10 elevi/judet), provenind de la aceeaşi unitate şcolară. 

Secţiunile concursului sunt: 

- secţiunea pentru licee –filiera  teoretică/ ciclu inferior; 

- secţiunea pentru licee –filiera  teoretică/ ciclu superior; 

- secţiunea pentru licee – filiera tehnologică/ ciclu inferior; 

- secţiunea pentru licee – filiera tehnologică/ ciclu superior; 

- secţiunea – învăţământ profesional de stat. 

Elevii  participanți de la profilul Resurse naturale și protecția mediului (liceu) și 

profilul Servicii (economic/liceu) vor participa la secțiunile  pentru licee - filiera tehnologică 

Masa si cazarea se asigură contra cost, în cuantum de 60 lei /elev/profesor, pentru toată 

perioada de concurs. 

 Lista elevilor participanti, format Excel va fi trimisă, conform modelului de mai jos, 

până la data de 19 mai 2017, prin fax, la numărul 0232 – 275980 şi prin e-mail, la următoarele 

adrese : 

- liceu teoretic, ciclul inferior şi superior : fl_balaban@yahoo.com 

- liceu tehnologic, ciclul inferior şi superior : lsandulache@yahoo.com 

- şcoala profesională :  fl_balaban@yahoo.com 

Loturile sunt aşteptate vineri, 26 mai 2017 la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi şi vor 

avea asupra lor actele de identitate, carnetele de elev vizate, avizul epidemiologic şi adeverinţa 

de confirmare a participării eliberată de Inspectoratul Şcolar Judeţean.  

Profesorii însoţitori vor fi prezenţi vineri, 26 mai 2017, ora 19.00 la şedinţa de lucru. 

 Pentru detalii suplimentare  vă rugăm să vă adresaţi d-nei dir. adj. Rodica Dumitru, tel. 

0743134445 .  

 

Director,               Director adjunct, 

Prof. dr. Anda Tanasă                          Prof. Rodica Dumitru 

 


