Programul cadru de desfășurare a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”/Concursurilor la
disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional
Faza națională: 1 – 6 aprilie 2018
Ziua
Duminică
Luni

Data
01.04.2018
02.04.2018

Marți

03.04.2018

Miercuri

04.04.2018

Joi

05.04.2018

Vineri

06.04.2018

Activitatea la olimpiade
Sosirea membrilor Comisei centrale de organizare și evaluare (după ora 16 00)
Ședința tehnică a Comisei centrale de organizare și evaluare, ora 10 00
Sosirea participanților din județe
Deschiderea festivă – ora 1700
Desfășurarea probei scrise: 0900 – 1200;
Traseu pietonal: 1500 – 1900
Rezolvarea contestațiilor
Activități educative (vizitare obiective din municipiul Iași): 0900 – 1600:
Desfășurarea probei practice: 0900 – 1100
Festivitatea de premiere și plecarea participanților: ora 1700
Plecarea participanților

Notă:
1. Inspectoratele școlare județene organizatoare vor comunica instituțiilor de învățământ superior, prin fax,
convocarea cadrelor didactice universitare care fac parte din comisia centrală.
2. Cheltuielile de transport pentru elevi și pentru profesorii însoțitori se suportă, conform Hotărârii de Guvern
nr. 536 din 27 iulie 2016, art. 4 punctul b) subpunctul i), din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților
administrativ teritoriale de care aparțin aceștia, iar cheltuielile de masă și de cazare sunt suportate de către Ministerul
Educației Naționale prin inspectoratul școlar desemnat să organizeze competiția.
3. Cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru profesorii din învățământul preuniversitar, membri ai
Comisiei centrale, vor fi suportate de inspectoratele școlare de unde provin aceștia, iar pentru cadrele didactice
universitare de către inspectoratul școlar desemnat să organizeze competiția, conform legislației în vigoare. Costul
cazării este de maximum 125 lei/zi/persoană.
4. Comisiile centrale vor fi prezente în localitatea de desfășurare a concursurilor pe data de 2 aprilie 2018, ora
10,00 la ședința tehnică.
5. Inspectoratele școlare organizatoare vor mai avea în vedere următoarele:
 Invitarea la festivitățile de deschidere și de premiere a oficialităților locale, elevi, părinți, sponsori,
reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor cu care se întrețin relații de parteneriat în domeniul respectiv.
 În programul general pot fi incluse și alte acțiuni, astfel încât graficul acestora să nu afecteze desfășurarea
fiecărei etape a competiției.
6. Inspectoratele școlare județene vor întreprinde măsurile necesare astfel încât elevii participanți la faza
națională să aibă asupra lor avizul epidemiologic eliberat de cabinetele școlare.
7. Membrii comisiilor vor avea asupra lor materiale bibliografice corespunzătoare comisiei și calificărilor
profesionale pentru care au fost propuși.
8. Participanții vor avea asupra lor:
 trusa coafezului/truse proprii pentru manichiură
 aviz epidemiologic

