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Capitolul I  

Cadrul general  
(1) Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 

profesionale în cadrul proiectului:“Cariere de succes prin stagii de practică şi orientare profesională”  
Cod POCU/633/6/14/132019 şi este elaborat în baza prevederilor acestei Metodologii-cadru de 
organizare şi desfăşurare a competiţiilor profesionale şcolare.  

Competiţiile profesionale sunt stabilite având în vedere următoarele criterii: - minim 180 elevi 
participanti la concursuri profesionale si transversale (dezvoltare durabila). 

 Toti elevii care participa la activitatile proiectului se vor putea inscrie la concurs conducand la 
creşterea motivaţiei elevilor pentru imbunataţirea performanţei profesionale personale si participarea 
la competitii profesionale finalizate cu acordarea a minim 50 de diplome  si premii in valoare totala de 
100.000 lei împărţite pentru cele două competiţii astfel:  

(A) SERIA I: Minim 60 de elevi participanţi  

Se vor acorda cel putin18 premii la seria I în valoare totala de 36.000 de lei. Acestea vor diferi in 
functie de metodologie si de locul ocupat, insa vor avea in vedere o valoare minima de 200 lei;  

(B) SERIA II: Minim 120 de elevi participanţi  

Premiile de la editia a doua a competiţiei profesionale vor fi in valoare de 64.000 lei .  

Aceste rezultate contribuie la indeplinirea obiectivului OS4 Creşterea motivaţiei elevilor pentru 
îmbunataţirea performanţei profesionale personale prin acordarea a minim 50 de premii in urma 
participarii la competiţii profesionale dar si a indicatorului 4S131 Persoane (elevi) care beneficiaza de 
sprijin pentru participarea la programe de educaţie/FP ,4S122 Persoane care urmeaza studii/cursuri de 
formare la încetarea calitaţii de participant;  

(2) Metodologia de competiţie si de acordare a premiilor precum si planificarea competiţiei 
(inclusiv contestaţii) vor fi postate pe site-ul proiectului inaintea derularii competiţiei. Rezultatele vor fi 
publice si postate pe site-ul proiectului.  

(3) Resurse umane: Expert organizare competiţii profesionale,Coordonator stagii 
Mecanica,Coordonator stagii Electric, Coordonator stagii Construcţii, monitor grup tintă, Manager de 
proiect. 

 (4) Resurse materiale: materii prime si materiale, consumabile, imprimanta, smartlab, standuri 
de lucru   

(5) Proiectul se încadrează în direcţiile de acţiune pentru formarea profesională, la stagii de 
practica la locul de muncă prin crearea de noi parteneriate de practică între Beneficiar şi companii din 
sectoare economice focalizate pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele 
economice cu potenţial competitiv identificate în SNC, precum şi SNCDI contribuind astfel la 
îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii şi implicit facilitarea 
trecerii de la educaţie la muncă prin consiliere şi orientare în carieră.  

(6) Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul ţintă, prin dezvoltarea 
abilităţilor interpersonale şi competenţelor specifice şi practice direct la angajatori, care să le  permită 
accesul pe piaţa muncii. În plus, prin dezvoltarea de medii de practică şi a unor canale de comunicare 
bidirecţională între agenţii economici şi unităţile de învăţamânt partenere, proiectul contribuie la 
creşterea şanselor tinerilor din generaţiile viitoare de la aceeaşi specializare sau de la specializări 
apropiate la o educaţie de calitate, care să-i pregătească şi să le faciliteze angajarea Competiţiile 
profesionale se adresează elevilor selectati in Grupul Tinta al proiectului. Acestea urmăresc să stimuleze 



 

 

elevii care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul tehnico- aplicativ. Competiţiile profesionale se 
organizează pentru elevi inmatriculaţi in sistemul de invaţământ profesional si liceal tehnologic nivel 
ISCED 3 si 4, in domenii care se pretează sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate 
conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI si anume Mecanic, Electric si 
respectiv Construcţii.   

Aplicabilitate Prezenta metodologie se aplică pe întreaga durată a derulării Activitatii A 5.2 
respectiv aprilie 2022 - iunie 2022 şi respectă principiile general valabile definite de legislaţia în vigoare. 
Metodologia poate fi revizuitǎ în funcţie de nevoile identificate.   

Capitolul II   

Cadrul Organizatoric general  
(1) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării competiţiilor profesionale revine unităţii de  

învăţământ preuniversitar Colegiului Tehnic ,,Anghel Saligny ” beneficiar de proiect în  

cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Prioritatea de investitii  

10.iv „Stagii de practica pentru elevi”, cu titlul: “Cariere de succes prin stagii de practica si  

orientare profesionala” cod proiect 132019  

(2) Etapa Competiţiilor profesionale se desfaşoară la C.T.Anghel Saligny Baia Mare  

Competiţiile profesionale se organizează pentru elevii inregistrati in Grupul Ţintǎ al proiectului din 
învăţământul profesional si din învăţǎmântul liceal tehnic a C.T.A.S. Baia Mare.  

Comisiile de organizare şi evaluare ale Competiţiile profesionale pentru acest tip de concursuri sunt 
constituite şi funcţionează conform prevederilor din această Metodologie-cadru de organizare şi 
desfăşurare . 

Comisiile de organizare a Competiţiile profesionale se constituie la nivelul C.T.A.S.Baia Mare  

care este gazda competiţiilor, în condiţiile respectării Metodologiei -cadru de organizare şi desfăşurare  

a competiţiilor profesionale.  

Comisiile competitiilor profesionale sunt constituite cu cel puţin 7 zile înaintea începerii  

competiţiei propuse de către expertul de competiţii profesionale , sunt avizate de către directorul  

C.T.A.S. Baia Mare şi aprobate de către managerul de proiect care coordonează proiectul.  

Nu pot fi membri ai comisiilor de organizare şi evaluare, cadrele didactice aflate în următoarea  

situaţie (au în competiţie rude şi afini până la gradul al III-lea inclusive).  

Membrii comisiilor vor da o declaraţie scrisă prin care să îşi asume respectarea condiţiilor  

menţionate mai sus.   

Modelul declaraţiei este prezentat în Anexe (Anexa 1) la Metodologia-cadru de organizare şi  

desfăşurare a competiţiilor şcolare.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolul  III  

Derularea probelor   
Perioada de desfaşurare concurs: 23 mai - 23 iunie 2022 astfel: 

Proba scrisa – elevi liceu – 24 Mai 2022 

Proba scrisa elevi profesionala – 27 iunie 

Evaluare activitate in proiect: 24-27 mai 2022 elevi liceu clasa XII-a 

Evaluare activitate in proiect: 27-31 iunie 2022 

Colectare materiale reciclabile: 23-27 mai – elevi liceu clasa a XII-a 

Colectare materiale reciclabile clasa XI B si clasele de profesionala: 27-30 iunie 2022   

Componenţa Comisiilor centrale ale Competiţiilor profesionale este   cea   prevăzută   în  

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor profesionale:  

Comisia dezvoltare durabila:  

Presedinte de comisie - expert competiţii profesionale  

Membri  

- Coordonator firme de exercitiu  

- Coordonator consiliere  

- Monitor GT   

Modalitate de derulare  Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa de competiţii 
profesionale va transmite managerului de proiect si directorului unitaţii de invatamant C.T. ,,Anghel 
Saligny” Baia Mare, în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 
profesionale, baza de date care va cuprinde:  

- lista elevilor participanţi pentru fiecare domeniu/calificare/clasă - cereri de inscriere la concurs   

    

Probele de evaluare Probele de evaluare susţinute de concurenţi pentru competitia de 
„dezvoltare durabila” se va  

derula astfel:  

• Proba scrisă (PS) în cadrul căreia se evaluează cunoştinţele corespunzătoare unităţilor   rezultatelor 
învăţării specifice domeniului de pregătire/calificării profesionale – va fi  organizata prin aplicarea unui 
chestionar unic de catre membrii comisiei;  

• Evaluarea implicarii elevilor in activitatile proiectului;   

• Evaluarea activitatii de reciclare pentru fiecare elev in parte;  

 

 Timpul de lucru este pentru:   

b) Proba scrisă: 30 minute;  

c) Program de colectare deseuri 23.05.2022 – 30.06.2022  

e) Evaluare implicare in activitati 23.05.2022 – 30.06.2022   

- Proba  scrisă se deruleaza sub forma unui chestionar de evaluare legat de probleme ale dezvoltarii 
durabile.  

- Subiectul şi baremul de notare este elaborat sub forma unui test cu itemi cu alegeri multiple.  



 

 

- Se elaborează o singură variantă pentru proba scrisă, căreia i se va asigura securitatea 
corespunzătoare.  

- Evaluarea activitatii de reciclare se va efectua in baza unui borderou de predare a materialelor 
reciclabile aduse predate de catre elevi la punctele de colectare stabilite in scoala in funcţie de 
punctajele pe care acele materiale/echipamente le au in tabelul anexat.   

 

Evaluarea implicarii in activitati se va face  prin acordarea calificativelor obtinute in cadrul  

activitatilor de  Consiliere, Stagii de practica si Firme de exercitiu : FB=10 puncte, -FB =9 puncte, 
B=8puncte,  -B=7puncte, S=6 puncte, –S=5 puncte.  

Aceste punctaje vor intra in media finala care se va  face cu rezultatele testelor teoretice de dezvoltare  
durabila.  

- Calculul mediei finale în urma susţinerii probelor de concurs se face astfel:  

o M= (PPS+Pr+Ppa ) : 3  

• PPS – punctaj final la proba scrisă  

• Pr – punctaj la reciclare deseuri.  

• Ppa – punctaj implicare in activitatile proiectului  

Comunicarea rezultatelor obţinute de către elevi la probele de concurs se realizează prin 
comunicare directa in cazul probelor practice, rezultatele finale fiind postate pe site-ul proiectului la 
finalul evaluarii; 

 - Rezultatele finale ale competiţiilor sunt afişate înainte de festivitatea de  premiere cel putin pe 
siteul proiectului. 

   

Contestatii   

Depunerea contestaţiilor se realizează la comisia de organizare şi evaluare;    

- Comisia de organizare şi evaluare realizează o bază de date cu lucrările contestate;  

- Contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea de către elevul concurent a  
formularului pus la dispoziţie de Comisiei pentru competiţii profesionale pe care îl vor semna atât 
acesta cât şi un membru al comisiei desemnat în acest sens.   

- Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor, coleg etc.) în 
absenţa elevului în cauză.  

- Dacă elevul îşi retrage contestaţia este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură; - 
Termenul de analiză şi răspuns la contestaţii va fi de maxim 24 h de la încheierea depunerii 
contestaţiilor.  

- Punctajul acordat de comisia de contestaţii rămâne definitiv. Comisia de contestaţii este 
formată din cadre didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării.  

- Punctajele legate de reciclare si respectiv implicare in activitati nu se pot contesta.   

 

Capitolul 4 

Premierea  
 

Rezultatele finale/ierarhia concurenţilor în vederea premierii, se stabileşte în ordinea 



 

 

descrescătoare a punctajelor obţinute :  

- Modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatori  astfel: se acordă minim  câte 3 
premii (de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni în funcţie de 
numărul de participanţi si de punctajele obtinute. Fac excepţie situaţiile în care doi sau mai mulţi 
participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate 
decide acordarea aceluiaşi premiu pentru punctaje egale.  

- După validarea rezultatelor finale, premiile se acordă în ordinea descrescătoare puctajelor  

- Pot fi acordate premii sau mentiuni pâna la limita mediei 6.  

- Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor pentru învăţământul tehnic profesional 
şi tehnic de la C.T.A.S. Baia Mare sunt stabilite de către expertul pentru competiţii profesionale 
împreună cu managerul de proiect si directorul unitaţii de invaţămănt C.T.A.S. Baia Mare in functie de 
numarul de premii acordate si bugetul alocat pentru aceasta activitate in bugetul proiectului;  \ 

- Bugetul final pentru competitia de dezvoltare durabila destinata elevilor de va fi stabilit cu 48 
ore inainte de finalizarea competitiei.  

- Pot fi acordate şi premii speciale. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de 
catre comisie şi vor fi comunicate pe site-ul proiectului.  

   - Premiile banesti vor fi date prin virament bancar in conturile elevilor premiati in urma unei 
decizii de acordare a acestora semnata de catre managerul de proiect si reprezentantul legal CTAS.  

 

Capitolul 5  

Raportarea rezultatelor finale 

  
- Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format Word si vor fi transmise managerului 
de proiect. Acestea vor fi publicate pe site-ul proiectului 

   

Capitolul 6   

Dispoziţii finale   
Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea Competiţiilor profesionale din 

cadrul acestui proiect Cod POCU/633/6/14/132019 vor fi făcute publice de către managerul de proiect 
/expert competiţii profesionale - Elevii participanţi la Competiţiile profesionale din cadrul acestui 
proiect Cod POCU/633/6/14/132019 se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu 
fotografie, ştampilat pentru anul şcolar în curs, şi/sau cartea de identitate, ca document necesar 
profesorilor asistenţi pentru demonstrarea calităţii de elev şi verificarea identităţii concurenţilor.  

Elevii vor primi diplome in functie de locurile obtinute, fondul de premii fiind impartit in functie 
de numarul de premii stabilit de catre fiecare comisie in parte in limita bugetului disponibil.   

Bugetul estimat pentru fondul de premiere: 32.000 lei    

      

 

 

 



 

 

 

Capitolul VIII. Anexe: Formulare utilizate  

Anexa 1   

   

     

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny,, Baia Mare 

Cerere Inscriere 

Competiţii profesionale 

 

Subsemnatul......................................elev al clasei.....................,an şcolar...................  Va rog să -mi 
aprobaţi inscrierea in  Competiţiile profesionale -  domeniul dezvoltare durabila din cadrul proiectului 
,,Cariere de succes prin stagii de practică şi orientare  profesională” Cod POCU/633/6/14/132019 . 
Mentionez ca fac parte din acest proiect. 

 

Baia Mare                                                                                    Semnatura elev:  
 
  



 

 

 

Tabel  – punctaj Deşeuri Ehipamente Electrice si Electornice 

 

Categoria anexa 

2cf. OUG 5 /2015 

Denumire EEE Punctaj  Obs. 

Categoria 1 Echipamente de transfer termic 

Frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci  15  

Echipamente de dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei şi alte 
echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru 
transferul termic. 

6  

Echipamente de aer conditionat 15  

Categoria 2 Ecrane, monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 

Calculatoare mici, calculatoare mici portabile, cadre foto LCD etc. 1  

Ecrane, televizoare, monitoare 6  

Categoria 3 Echipamente de mari dimensiuni, avand oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm 

Maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat veselă, maşini de 
gătit etc. 

15  

Sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de 
reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepţia 
orgilor instalate în lăcaşuri de cult, aparate de tricotat şi ţesut etc.  

6  

Unităţi centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari 
dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni 

10  

Panouri fotovoltaice 10  

Dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere şi 
control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse şi bancnote 
de mari dimensiuni. 

10  

Categoria 4 Echipamente de mici dimensiuni (nici o dimensiune externa mai mare de 50 cm 

Aspiratoare, aparate de curatat covoare, aparate de cusut, cuptoare cu 
microunde 

5  

Fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice, fierbătoare de 
apă,aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului şi de 
îngrijire corporală, aparate de ventilare, aparate de iluminat, ceasuri 
deşteptătoare şi ceasuri de mână, calculatoare de buzunar, aparate de 
radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, 
instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau 
imaginilor, jucării electrice şi electronice, echipamente sportive, calculatoare 
pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, 
regulatoare de căldură, termostate etc. 

1  

Unelte electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de 
mici dimensiuni, instrumente de supraveghere şi control de mici dimensiuni, 
distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de 
mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate etc. 

3  

Categoria 5 Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici, nici o dimensiune externa mai mare 
de 50 cm 

GPS, telefoane, routere, telefoane mobile, calculatoare de buzunar etc. 1  
Calculatoare personale 5  

Imprimante 7  

Categoria 6 Baterii    

Baterii AA, AAA, D, 9V 0,5  

    

 
 

Expert competiţii profesionale: Manager proiect:  
  



 

 

    

Anexa: Model Diplomǎ 

 
Diploma 

Seacordǎ elev de la 

 
COLEGIULTEHNIC“ANGHELSALIGNY"BAIAMARE 

 
Participant la concursul tematic – ediția II-a - Mai 2022 – Liceu Tehnologic – secțiunea

 derulat în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020-Axa prioritară: Educație și competențe 

–PROIECT POCU/633/6/14/132019- 
„CARIERE DE SUCCES PRIN STAGII DE PRACTICǍ ȘI ORIENTARE 

PROFESIONALǍ” 
 

Expert organizare concursuri profesionale  Director 
Chis Crina Gina Tămaian Tudor Andrei 

 
Manager de proiect 
Sabǎu Sergiu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


