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REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului ,,Asistentul medical şi excelenţa în profesie”
- faza judeţeană 2013
1. Cadrul general
Art.1. Concursul şcolar ,,Asistentul medical şi excelenţa in profesie”, are ca obiectiv
general promovarea ideii de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în
curriculum şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru
pregatire profesionala foarte buna în specialitatea Asistent Medical Generalist – A.M.G.
Art.2. Concursul promovează valori profesionale de excelenta precum şi fair-playul
competiţional.
2. Etapele concursului:
Art.3. Concursul se desfăşoară la nivel judeţean, între elevii şcolilor sanitare postliceale, în
data de 05 aprilie 2013, la sediul si in organizarea Şcolii Ecologice „Sfantul Stefan” din
Craiova.
Art.4. Selecţia participanţilor se face pe baza rezultatelor obţinute de elevi, la nivelul
şcolii, pe baza opţiunii elevului şi/ sau la recomandarea profesorului.
Art.5. Norma de reprezentare pentru fiecare unitate şcolară este 3 elevi/an de studiu.
Art.6. Până pe data de 15 martie 2013, toate şcolile participante vor transmite şcolii
organizatoare următoarele date:
- tabel nominal cu elevii participanţi;
- propuneri pentru doi membri în comisiile de elaborare subiecte şi evaluare: 1 medic şi 1
asistent medical, precum şi datele de contact ale acestora: telefon şi e-mail.
3. Responsabilităţi şi atribuţii
Art.7. De organizarea şi desfăşurarea olimpiadei şcolare răspunde conducerea unităţii de
învăţământ organizatoare si reprezentantii scolilor participante.
Art.8. Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului, conducerea unităţii va stabili
prin decizie, o comisie cu următoarea structură:
- preşedintele comisiei - directorul Scolii Ecologice,
- vicepreşedinte
- profesor de la o alta scoala,
- secretar
- profesor al Scolii Ecologice
- membrii evaluatori - pentru fiecare probă, câte 1 cadru didactic din unitatea
organizatoare şi un 1 cadru didactic din altă unitate şcolară - cadre didactice cu rezultate
deosebite în pregătirea elevilor, profesori a căror competenţă profesională şi ţinută morală
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sunt recunoscute. Cadrele didactice care nu vor fi selectate in comisiile de evaluare, vor
avea statut de observator, pentru buna desfăşurare a concursului.
Art.9. Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului îi revine responsabilitatea
elaborării subiectelor de concurs, atât pentru proba teoretică cât şi pentru proba practică.
Reprezentaantii scolilor participante vor trimite propuneri de subiecte in format electronic,
scrise in format Times New Roman, font de 14, cu diacritice, pe adresa
director@scoalaecologica.ro, in data de 05 aprilie 2013, cu cel putin o ora si jumatate
inainte de ora de incepere a concursului. Se selectează din subiectele transmise, de comun
acord cu evaluatorii, varianta de concurs.
Art. 10. La evaluarea candidaţilor se acordă maxim 100 puncte, atât la proba teoretică
cât şi cea practică. Punctajul final este media aritmetică a punctajului obţinut la cele două
probe.
Structura si evaluarea probei scrise este: grile cu diverse tipuri de itemi, maxim 60
puncte; un eseu cu maxim 30 puncte şi din oficiu 10 puncte.
4.Atribuţiile membrilor comisiei de organizare şi evaluare
Art.11. Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii:
- răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi evaluării probelor de concurs,
- stabileşte împreună cu vicepreşedintele comisiei componenţa subcomisiilor,
- instruieşte profesorii asistenţi pe săli, privitor la atribuţiile ce le revin în timpul
desfăşurării probelor de concurs;
- coordonează activitatea de evaluare a lucrărilor din subcomisii;
- stabileşte împreună cu vicepreşedintele şi secretarul comisiei, sălile destinate activităţii
de evaluare;
- decide, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, tehnicile de evaluare menite să asigure
calitatea şi corectitudinea aprecierii şi notării concurenţilor;
- numeşte, după caz, membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrărilor contestate;
- avizează listele cu premianţii si semneaza documentele de concurs;
- semnează diplomele si propune avizarea lor de catre presedintele Fundatiei AER.
Art.12. Vicepreşedintele comisiei de organizare şi evaluare are următoare atribuţii:
- sprijina activitatile desfasurate de presedintele concursului pentru buna desfasurare,
- monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului pe toată perioada.
Art.13. Secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a olimpiadei are următoarele
atribuţii:
- stabileşte lista necesarului de materiale consumabile pentru probele scrisă şi practică şi le
gestionează pe toată perioada desfăşurării concursului,
- participă la distribuirea subiectelor, alături de preşedintele comisiei,
- realizează listele cu participanţii pe săli, pentru susţinerea probei scrise;
- participă la deschiderea lucrărilor şi ierarhizarea participanţilor;
- preia lucrările de la concurenţi şi realizează documentele statistice;
- răspunde de completarea diplomelor;
- predă lucrările şi documentele aferente la arhiva şcolii, unde se vor păstra cel puţin 9 ani;
- asigură introducerea în calculator a rezultatelor concursului, subiectelor şi baremelor,
- multiplică baremele aprobate de preşedintele concursului şi le afişează înainte de
epuizarea probei scrise;
- primeşte şi înregistrează contestaţiile depuse de elevi în termenul stabilit de comisie.
Art.14. Membrii comisiei de evaluare au următoarele atribuţii:
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- evaluează lucrările repartizate de preşedintele comisiei în conformitate cu baremul şi
normele deontologice profesionale;
- completează corect borderourile de evaluare;
- reevaluează corect lucrările contestate( după caz).
5.Probele de concurs
Art.15. Probele de concurs vor fi probe scrise şi probe practice. Structura şi continutul
probelor se stabileşte de membrii comisiei de organizare şi evaluare.( conf.Art.9 şi Art. 10)
Art.16. În alcătuirea tuturor probelor se vor vea în vedere cerinţe care să permită
valorificarea creatoare a cunoştinţelor dobândite de elevi, a capacităţilor de analiză şi
sinteză şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare
spiritul de inovaţie şi / sau creaţie al participanţilor.
Art.17. Subiectele sunt stabilite de comisie, dintr-o listă de variante, cu minimum 30
minute înainte de susţinerea probelor, pentru toate etapele concursului.
6.Metodologia desfăşurării concursului
Art.18. (a) În dimineaţa zilei de 05 aprilie 2013 ora 7:00 membrii comisiei de
organizare şi evaluare vor fi prezenţi pentru stabilirea variantelor de concurs, asigură
corectitudinea, multiplicarea subiectelor şi păstrarea secretului acestora,
(b) Concursul, pe an de studiu, se organizeaza cu cel putin trei elevi.
Art. 19. Membrii comisiei de evaluare şi profesorii asistenţi vor da o declaraţie scrisă
din care să rezulte că nu au rude in concurs.
Art.20. Elevii se vor prezenta la ora 8,30 cu documentele de identitate şi echipament
necesar de lucru pentru proba practică. Proba scrisă incepe la ora 9 şi durează 2 ore.Proba
practică incepe la ora 11,30, conform unui grafic afişat de comisie.
Art.21. Definitivarea rezultatelor: elevii pot contesta numai punctajul iniţial al propriei
lucrări scrise. Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei, in data de 05.04.2013 in
termen de 1 oră de la afişarea rezultatelor probei scrise.Termenul de analiză şi răspuns este
24 ore de la depunerea centestaţiilor. După rezolvarea contestaţiilor se stabileşte
clasamentul pentru premiere, care este final si se afişează.
7. Premierea
Art.22. Primii trei elevi clasati, pe fiecare an de studiu, vor fi premiati de catre
Fundatia „Actiunea Ecologica Romana” cu 300 lei / locul I, 200 lei / locul II si 100 lei /
locul III. Toti participantii vor primi diplome de participare. Elevii de pe primul loc vor fi
sustinuti finaciar pentru participarea la olilmpiada nationala.
In caz de medii egale, pentru departajare se consideră prioritară proba practica.
Dispoziţii finale
Art.24. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui in Consiliul de
Administraţie al Școlii Postliceale Ecologice.
Manager ,
Mat. Pr. Teclu Codresi
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