
PRECIZĂRI PRIVIND ETAPA JUDEȚEANĂ A CONCURSURILOR PE MESERII 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

Etapa județeană a concursurilor pe meserii pentru învățământul 

profesional se desfășoară în  data de 4 martie 2023 

  (probă scrisă și probă practică) 
 

 

PROBA LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

INFORMAȚII 

 

 

PROBA 

SCRISĂ 

 

 

COLEGIUL TEHNIC 

,,ION HOLBAN” IAȘI 

Proba scrisă se desfășoară în intervalul orar: 10.00 -

13.00. 

Intrarea în sală  se face  în intervalul orar: 9.00 - 9,30, 

pe baza Carnetului de elev cu poză vizat pentru anul 

în curs și Cartea de identitate. 

Elevii vor avea asupra lor instrumente de scris de 

culoare albastră. 

Repartiția pe săli se va afișa  vineri, 3 martie 2023, pe 

site-ul școlii la adresa:  

https://www.colegiultehnicionholban.ro și la avizierul 

școlii. 

 

PROBA PRACTICĂ - Începe la ora 14.00,  la unitățile de învățământ  precizate în tabelul de mai 

jos. 

 
PROBA DOMENIUL/CALIFICAREA LOCUL DE DESFĂȘURARE 

PROBA 

PRACTICĂ   

 

MECANICĂ – MECANIC AUTO 

 

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAIL 

STURDZA” IAȘI 

MECANICĂ – SUDOR 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE - 

BUCĂTAR 

LICEUL TEHNOLOGIC 

ECONOMIC DE TURISM – 

LABORATOARELE SĂULESCU 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – 

OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR 

ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE 

LICEUL TEHNOLOGIC 

ECONOMIC DE TURISM – CORP 

B, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, 

NR.12, IAȘI 
ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC – FRIZER – COAFOR – 

MANICHIURIST - PEDICHIURIST 

COLEGIUL TEHNIC ,,ION 

HOLBAN” IAȘI 

 

ÎN ATENȚIA ELEVILOR: 

 Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, caiete, notițe, însemnări etc., 

care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă, precum și cu telefoane mobile și 

cu orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare.  

 Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, 

indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă 

duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din 

concurs pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor. 

 Elevii care, în timpul desfășurării olimpiadelor școlare, încalcă normele de conduită stabilite prin 

regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale olimpiadelor școlare sau prin alte 

reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la olimpiadele 

școlare din anul școlar viitor. 

Comisia de organizare 

https://www.colegiultehnicionholban.ro/

