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GRAFIC DE DESFASURARE 

a Concursurilor pe meserii 

Anul şcolar 2021-2022 

 

Etapa  Probe  Perioada  

Etapa judeţeană  

Proba scrisă  19 martie 2022 

Proba practică pentru 

Concursurile pe meserii 
19 martie 2022 

 Etapa naţională Probele scrise şi practice  18 – 22aprilie 2022 

 
Proba Locaţia etapa 

judeţeană 
Disciplina/Domeniul/Calificarea Clasa 

 

 

 

 

Proba scrisă  

19 martie 2022 

Ora 9.00 

Liceul Tehnologic 

“Ion Mincu” 

Vaslui 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC - Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

XI inv. 

profesional 

MECANICA- Mecanic auto XI inv profesional 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE -Bucătar 
XI inv. 

profesional 
TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Ospătar 

(chelner), vânzător în unități de alimentație 

XI inv. 

profesional 

 

 

Proba practică 

19 martie 2022 

Ora 13.00 

Liceul Tehnologic 

“Ion Mincu” 

Vaslui 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC - Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

XI inv. 

profesional 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE -Bucătar 
XI inv. 

profesional 
TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - Ospătar 

(chelner), vânzător în unități de alimentație 

XI inv. 

profesional 

Proba practică 

19 martie 2022 

Ora 13.00 

Liceul “Ștefan 

Procopiu” Vaslui 
MECANICA- Mecanic auto 

XI inv profesional 

OBS: Toate unitatile scolare vor transmite Tabelele cu elevii participanți la etapa judeteana, 

electronic la una dintre adresele maria.ciulei@isj.vs.edu.ro sau ciuleimaria@yahoo.com si 

format listat, asumat prin semnatura si stampila de conducerea scolii de unde provin elevii, la  

ISJ Vaslui pana la data de 11 martie 2022. (scolile care nu respecta termenul de transmitere isi 

asuma absenta din listele finale a elevilor). 

 

Tabelul trebuie sa cuprinda maxim 3 elevi /scoala/domeniu respectiv pe calificare profesională  

la invatamant profesional clasa XI. 

 
Nota: Odata cu tabelele cu elevii participanti fiecare scoala transmite OBLIGATORIU: 

- tabelele cu profesorii propusi sa faca parte din Comisia județeană de organizare, evaluare și de 

soluționare a contestațiilor  conform modelului transmis. 

- Pentru scolile care au elevi pentru Concursurile pe meserii fiecare scoala transmite 

OBLIGATORIU – câte o singură variantă de subiect pentru proba scrisa pentru fiecare domeniu 

de pregatire/calificare profesionala la care  are elevi participanti respectandu-se programele 

pentru Concursurile pe meserii, modelul de subiect si barem cat si structura subiectelor. Se 

completeaza obligatoriu si numele profesorilor propunatori care iși asumă responsabilitatea 

corectitudinii subiectelor. 

 

Inspector Şcolar  General    Inspector scolar pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

Prof. Mustață Elena       prof. Ciulei Maria 
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