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ANEXA 1        
 

  PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBELOR ELIMINATORII  PENTRU          
CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL- ON-LINE 

 
Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești, unitate de învățământ care are ofertă 

pentru învățământul dual, organizatoare a probei eliminatorii pentru admiterea în învățământul dual, 
primește de la unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții fișa de de opțiuni pentru 
învățământul dual,  fișa de înscriere a candidaților în învățământul profesional, precum și foaia matricolă 
cu mediile obținute în clasele V-VIII. 

 
Unitățile de învățământ gimnazial de la care provin absolvenții care s-au înscris la învățământul 

dual, vor transmite la Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești, adresa/numărul de 
telefon și adresa de e-mail a candidatului/numărul de telefon și adresa de e-mail a părintelui candidatului, 
în vedrea transmiterii către aceștia a datelor pentru conectare la sesiunea Zoom1, organizată pentru 
susținerea probei eliminatorii în vedrea admiterii în învățământul dual, în data de 07.07.2020. 

 
Programarea candidaților va fi realizată pe unități de proveniență, în ordinea alfabetică a 

candidaților. 
În cazul în care candidatul nu are acces la tehnologie, unitatea de învățământ gimnazial va 

asigura, prin intermediul unui reprezentant, suport tehnic în ziua susținerii probei eliminatorii de către 
candidat. 
 

În ziua susținerii probei eliminatorii, fiecarea candidat se va conecta folosind ID-ul sesiunii zoom 
primit pe e-mail sau sms2. 

Fiecare candidat intră automat în “camera de așteptare (whiting room)”, accesul la evaluare fiind 
dat de către membrii comisiei, în momentul stabilit prin programarea transmisă candidaților din unitățile 
gimnaziale. 

 
Candidatul are obligativitatea să precizeze la conectare, numele și prenumele conform cărții de 

identitate și a fișei de înscriere. La începutul evaluării, fiecare candidat se va prezenta, precizând numele și 
prenumele, afișând cartea de identitate sau certificatul de naștere astfel încât documentul de identificare să 
fie vizibil membrilor comisiei. 

Pe parcursul perioadei de examinare (5-10 minute), se vor adresa întrebări, la care fiecare candidat 
în parte va răspunde. 

 
În data de 06.07.2020, în intervalul orar 12-18, unitatea de învățământ organizatoare susține 

împreună cu candidații doritori, o simulare a examinării. Datele necesare conectării fiind transmise pe e-
mail și sms (număr telefon pentru suport tehnic este: 0736651492). Numărul de telefon este valabil doar în 
perioada menționată. 

 
Candidații/părinții acestora vor fi contactați/vor contacta unitatea de învățământ, pentru rezolvarea 

problemelor tehnice întâlnite, dacă acestea vor exista. 
De comun acord, între unitatea de învățământ organizatoare, operatorul economic/părintele 

elevului care nu a putut să se conecteze la sesiunea corespunzătoare probei eliminatorii, se va stabili o 
metodă alternative de susținere a probei, care se va desfășura în data de 08.07.2020, în intervalul orar 9-11.  

 
1 Aplicația Zoom se poate instala: 
- pe un calculator cu cameră web sau laptop de la adresa https://zoom.us; 
- pe telefonul mobil/tableta din magazinul Google Play; 
 
2 Fiecare candidat se după ce în prealabil are instalată aplicația Zoom va proceda în felul urma succesiv următorii pași: 
Join a Meeting Þ Introduce ID-ul sesiunii primite prin email/sms  Þ Asteaptă în whiting room accesul la susținerea 
probei Þ Primește acceptul în sala virtuală de evaluare 
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ANEXA 2 
 

 MODEL SUBIECT PROBA ELIMINATORIE 
INTERVIU 

 

Iată câteva întrebari la care te sfătuim să oferi informații care să te pună în valoare: 

1. Ce poți să ne spui despre tine? Ce îți place, ce pasiuni ai? 
2. Care au fost materiile care ți-au plăcut la școală? 
3. Ce te atrage la meseria de electrician? Ce știi despre meseria de electrician? 
4. De ce crezi că ești potrivit pentru această meserie? 
5. Care sunt așteptările pe care le ai după ce vei finaliza școala profesională? 

 
Evaluarea  probei eliminatorii se finalizează cu rezultatul "promovat" sau "nepromovat" 

 


