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Înscrierea în învățământul profesional de stat și dual se va 

desfășura la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul 

Ploiești în perioada 04.07.2022 – 08.07.2022 

între orele 9.00 – 17.00 

 

 

OFERTA DE CALIFICĂRI  

învățământul profesional de stat și învățământul dual 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești 

 

Nr. 

crt 

Domeniul  Calificarea  Nr. de 

locuri 

1. Electromecanică Electromecanic 

utilaje și instalații 

îndustriale 

24 

2. Chimie industrială Operator industria de 

prelucrare a țițeiului 

și petrochimie 

24 

3. Industrie alimentară Brutar – patiser – 

preparator produse 

făinoase 

24 
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Calendarul înscrierii în învătământul profesional de stat și dual 

 

▪ Perioada de înscriere: 04.07.2022 – 08.07.2022 (între orele 9.00 – 17.00) 

▪ Afișarea listei candidaților înscriși: 08.07.2022 

▪ Afișarea graficului de desfășurare a probei eliminatorii (pentru calificarea Operator industria de 

prelucrare a țițeiului și petrochimie): 08.07.2022 

▪ Desfășurarea probei eliminatorii (pentru calificarea Operator industria de prelucrare a țițeiului și 

petrochimie): 11.07.2022 – 12.07.2022 

▪ Comunicarea rezultatelor probei eliminatorii (pentru calificarea Operator industria de prelucrare a 

țițeiului și petrochimie): 11.07.2022 – 12.07.2022 

▪ Redistribuirea candidaților respinși la proba eliminatorie, conform opțiunilor acestora:  

11.07.2022 – 13.07.2022 

▪ Înscrierea candidaților respinși la probele de preselecție/ eliminatorii: 11.07.2022 – 13.07.2022 

▪ Actualizarea și afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional: 13.07.2022 

▪ Afișarea informațiilor privind organizarea probei suplimentare (în cazul în care numărul elevilor înscriși 

depășește numărul de locuri): 13.07.2022 

▪ Desfășurarea probei suplimentare: 14.07.2022 

▪ Afișarea rezultatelor probei suplimentare: 14.07.2022 

▪ Depunerea contestațiilor: 15.07.2022 

▪ Afișarea listei candidaților admiși și a celor respinși: 15.07.2022 

▪ Depunerea dosarelor de înscriere în cazul elevilor admiși/ ridicarea fișelor de înscriere pentru 

candidații respinși: 18.07.2022 

Dosarul de înscriere va conține: 

- Fișa de înscriere în învățământul profesional 

- Certificat de naștere – original și copie  

- Cartea de identitate – original și copie 

- Adeverința cu notele și media generală obținută la Evaluarea Națională/ Examenul de capacitate etc. 

- Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) 

- Fișa medicală 

- Dosar de plastic cu șină 

Toate informațiile vor fi afișate la avizier, pe site-ul și pagina de Facebook ale liceului. 
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Proba eliminatorie (constând într-un INTERVIU) pentru 

învățământul profesional dual, calificarea Operator 

industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie se va 

desfășura pe data de:  

11.07.2022, începând cu ora 9.00, 

Conform graficului de desfășurare a probei eliminatorii 

care se va afișa pe data de 8.07.2022, la avizierul școlii și 

pe site-ul Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul 

Ploiești.  

 

 

EXEMPLU DE ÎNTREBĂRI PENTRU INTERVIU 

1. Care este modelul tău în viață? 

2. În general, ce te motivează pe tine? 

3. Dacă i-aș întreba pe tatăl/mama/fratele tău/sora ta/prietenul tău cel mai bun, ce ar 

spune despre tine? 

4. Ce te-a determinat să alegi această calificare? 

5. Ce discipline dintre cele studiate până acum te atrag cel mai mult ? 

6. Cum îți petreci timpul liber ? 
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