
  
 
 

PRECIZARI 
Pentru desfășurarea 

 CONCURSURILOR PE MESERII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

Etapa judeţeană, anul şcolar 2019-2020 

PROBA PRACTICĂ 
 

• La Concursurile pe meserii pentru învățământul profesional participă la proba practică toți elevii 

care au susținut proba scrisă. 

• Activitatea Comisiilor de organizare se va derula începând cu ora 8.00 la şcolile organizatoare. 

• Activitatea Comisiei de evaluare  se va derula începând cu ora 8.30 la şcolile organizatoare. 

• PROBA PRACTICĂ va începe la ora 9.00. 
• Elevii vor avea acces în Centrele de concurs în intervalul orar 8.30 – 8.45, şi vor avea asupra lor 

carnetul de elev, vizat la zi şi ştampilat, cu fotografie si actul de identitate. Se interzice elevilor să aibă 

asupra lor telefoane mobile sau orice mijloc de calcul sau de comunicare. 

• Directorii şcolilor de unde provin elevii înscrişi la Concursurile pe meserii pentru învăţământul 

profesional desemnează cadrele didactice însoţitoare ale loturilor de elevi. Cadrele didactice insoțitoare ale 

loturilor de elevi răspund de deplasarea şi securitatea elevilor din componența loturilor şi nu pot face parte 

din Comisia de evaluare. 

Respectarea precizărilor din prezentul document este asigurată de Comisiile din centrele de concurs şi este 

obligatorie pentru toți elevii și cadrele didactice implicate în desfășurarea Concursurilor pe meserii pentru 

învăţământul profesional, proba practică, Etapa judeţeană, anul şcolar 2019-2020. 

                  

LOCATIILE DE DESFASURARE 

a 

Concursurilor pe meserii - PROBA PRACTICA 

Anul şcolar 2019-2020 

 
 

 

 

Proba practică  

27 februarie 2020 

Ora 9.00 

Liceul Tehnologic 

“Petru Rareş” 

Bârlad 

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  

27 februarie 2020 

Ora 9.00 

Liceul Tehnologic 

“Al. I. Cuza”  

Bârlad 

Corp B – lânga 

URB 

MECANICA- Mecanic auto 

 

XI inv. 

profesional 

INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE - 

Confecționer produse textile 

XI inv. 

profesional 

 

 
Președinte Executiv Comisie județeană 

Inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic 

prof. Ciulei Maria 

 

 

 


