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Capitolul I - Cadrul general  

Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare şi desfăşurare a competițiilor 
profesionale în cadrul proiectului: “Cariere de succes prin stagii de practică și orientare profesională” Cod 
POCU/633/6/14/132019 și este elaborat în baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor.  

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 și 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 și implicit facilitarea trecerii de la educaţie la 
muncă prin consiliere și orientare în carieră.  

 Metodologia de competiție si de acordare a premiilor precum si planificarea competiției (inclusiv 
contestații) vor fi postate pe site-ul proiectului inaintea derularii competiției.  

Rezultatele vor fi publice si postate pe site-ul proiectului.  

Resurse umane: Expert organizare competiții profesionale, Coordonator stagii Mecanica, 
Coordonator stagii Electric, Coordonator stagii Construcții, Monitor grup tintă, Manager de proiect.  

Resurse materiale: materii prime si materiale, consumabile, imprimanta, smartlab, standuri de 
lucru.   

Aplicabilitate  

Prezenta metodologie se aplică pe întreaga durată a derulării concursurilor respectiv Mai 2022 - 
Iunie 2022 şi respectă principiile general valabile definite de legislația în vigoare.  

Metodologia poate fi revizuitǎ în funcție de nevoile identificate.   
  

Capitolul II  - Cadrul Organizatoric specific secţiunii B - profesională  

 
II.1. Responsabilităţi 

Responsabilitatea organizării și desfășurării competițiilor profesionale revine unității de  
învățământ 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 132039. 

Etapa Competițiilor profesionale se desfașoară la C.T. Anghel Saligny Baia Mare  
Competițiile profesionale se organizează pentru elevii inregistrati in Grupul Țintǎ al proiectului din 

din învățǎmântul profesional tehnic a C.T.A.S. Baia Mare.  
Comisiile de organizare și evaluare ale Competițiile profesionale pentru acest tip de concursuri 

sunt constituite și funcționează conform prevederilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare. 
Comisiile de organizare a Competițiile profesionale se constituie, pentru fiecare calificare  

profesională si fiecare nivel, menţionat în Calendarul competițiilor profesionale.  

Comisiile de organizare a Competițiile profesionale se constituie la nivelul C.T.A.S. Baia Mare  
care este gazda competițiilor, în condițiile respectării Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare  

a competițiilor profesionale.  
Comisiile competitiilor profesionale sunt constituite cu cel puțin 7 zile înaintea începerii  

competiției propuse de către expertul de competiții profesionale , sunt avizate de către directorul  

C.T.A.S. Baia Mare și aprobate de către managerul de proiect care coordonează proiectul.  
Nu pot fi membri ai comisiilor de organizare și evaluare, cadrele didactice aflate în următoarea  



 

 

situație (au în competiție rude și afini până la gradul al III-lea inclusive).  
Membrii comisiilor vor da o declarație scrisă prin care să își asume respectarea condițiilor  

menționate mai sus.   

Modelul declarației este prezentat în Anexe (Anexa 1) la Metodologia-cadru de organizare și  
desfășurare a competițiilor școlare.   

II.2. Sectiuni concurs Scoala profesionala: 

1. Zidar – pietrar - tencuitor; 
2. Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 

3. Mecanic auto 
4. Electrician constructor 

 
II.3. Comisii 

Componența Comisiilor centrale ale Competițiilor profesionale este   cea   prevăzută   în  
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor profesionale si anume:  
Comisia II - învăţământ profesional profil tehnic :  

 
Preşedinte de comisie 

-expert competiţii profesionale  
Membri:  

- 2 cadre didactice domeniu construcţii – sectiunea 1 si 2 

- 2 cadre didactice domeniu mecanic – sectiunea 3 
- 2 cadre domeniul electric – sectiunea 4 

 

Capitolul  III  - Derularea probelor   

 

III.1. Perioada de desfaşurare concurs: 

 

27 – 28 iunie 2022  

 
III.2. Modalitate de derulare   

 

Comisia de organizare și evaluare pentru etapa de competiții profesionale va transmite 

managerului de proiect si directorului unitații 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 la toate etapele competițiilor 

profesionale pentru  invatamant profesional se deruleaza astfel:  

- Proba scrisă (PS) în cadrul căreia se evaluează cunoștințele corespunzătoare unităților   

rezultatelor învățării specifice domeniului de pregătire/calificării profesionale;   

Data: 27.06.2022 – Ora 9.00  

- Proba practică (PP) în cadrul căreia se evaluează aptitudinile și abilităţile practice specifice  

domeniului de pregătire/calificării profesionale;  



 

 

Data: 28.06.2022 – ora 9.00 

Timpul de lucru este pentru:  

b) Proba scrisă: 60 minute;  

c) Proba practică: între 30 – 180 minute, în funcţie de specificul calificării profesionale din cadrul 

domeniului (constructii-mecanica-electric).  

 

III.3. Subiecte  

Responsabilitatea elaborării subiectelor și modalitatea de desfășurare a probelor Competițiilor 

profesionale revine comisiilor de organizare și evaluare de la nivelul școlii conform acestei Metodologii-

cadru de organizare și desfășurare a competițiilor profesionale pentru fiecare domeniu in parte respective 

Constructii, Mecanic si Electric clasa a XI-a profesională. 

Proba  scrisă se desfășoară ca primă etapă. Subiectele şi baremele de corectare şi notare sunt 
elaborate în conformitate cu formatele şi precizările anexate (Anexele 4, 5, şi 6). 

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

- La proba practică comisia poate decide, în funcţie de condiţiile concrete ale probei şi de baza 
materială existentă, elaborarea mai multor variante de subiecte, dintre care, în dimineaţa probei, se va 
alege prin tragere la sorţi varianta probei de concurs. 

 - Subiectele pentru proba practică vor fi elaborate pentru fiecare calificare profesională de către 
cadrele didactice din comisiile de specialitate pentru fiecare domeniu respectiv: Constructii, Mecanic și 
Electric. 

  

III.4. Rezultate 

Calculul mediei finale în urma susţinerii probelor de concurs se face astfel:  
a) M= (PPS+PPP ) : 2  

 PPS – punctaj final la proba scrisă 

 PPP – punctaj la proba practică.  

Comunicarea rezultatelor obținute 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 
maximum 24 de ore de la sustinerea probei scrise.    
   - Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitatea de  premiere cel putin pe siteul 
proiectului.   
Contestatii   

Depunerea contestațiilor se realizează la comisia de organizare și evaluare;   
 - Comisia de organizare și 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 competiții 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 absența 
elevului în cauză.  

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



 

 

- 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. 
 - Pentru probele practice nu se pot depune contestatii.  

III.5. Raportarea rezultatelor finale  

 Rezultatele finale vor fi consemnate pe calificări profesionale conform modelului anexat  
- Pentru realizarea unor statistici la nivelul C.T.A.S. Baia Mare expertul competiții profesionale va 
completa şi fişele raport pentru fiecare calificare profesională   
- Toate subiectele şi baremele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate (în original) vor fi 
transmise si în format electronic managerului de proiect .  
- Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format Word.   

 

Capitolul IV - 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 conform astfel: La fiecare categorie de 
concurs 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 de la fiecare calificare profesională si de punctajele 
obtinute. 

Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, fără 
posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru punctaje 
egale. 

După validarea rezultatelor finale, la fiecare clasă, premiile se acordă în ordinea descrescătoare a 
mediilor.  

 Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor pentru învățământul tehnic profesional și 
tehnic de la C.T.A.S. Baia Mare sunt stabilite de către expertul pentru competiții profesionale împreună cu 
managerul de proiect si directorul unitații de invațămănt C.T.A.S. Baia Mare in functie de numarul de 
premii acordate si bugetul alocat pentru aceasta activitate in bugetul proiectului;  
 

 Capitolul V - Dispoziții 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. 

 Valoarea bugetului alocat este estimativa putând fi modificat in sus sau in jos in funcție de 

rezultatele celorlalte sectiuni ale Competitiilor profesionale ediţia a II-a. 

 

Bugetul estimat pentru fondul de premiere: 21.000 lei  



 

 

 
 

 

CapitolulVIII.Anexe:Formulareutilizate 

Anexa1 
 

DECLARAȚIE 
Subsemnatul , profesor la 

 încalitatede  în Comisia de organizare 

șievaluarea  ladisciplina/proba 
 ,declar pe propria răspundere că am/nu am elevi/rude 

participanți în cadrul competiției, la disciplinele/proba/clasa
 .

Prin prezenta declarație, mă angajez că voi păstra confidențialitatea tuturor subiectelor, a baremelor și a 
informațiilor cu caracter intern pentru competiție, până la afișarea/comunicarea publică oficială a 
acestora și că nu voi întreprinde nici o acțiune care să pună la îndoială corectitudinea competiției 

Data: Semnatura: 

 

Colegiul Tehnic ,,Anghel 

Saligny,,BaiaMare 

 
 

 
DECLARAŢIE Elev 

 
Subsemnatul , declar pe proprie răspundere că am luat la 

cunoştinţă şi voi respecta normele de securitate a muncii şi sănătate în muncă care reglementează 
utilizarea corectă şi în siguranţă a echipamentelor şi instrumentelor utilizate pe durata desfăşurării 
probelor de examen, prezentate de persoanele autorizate. 

 
Data: Semnătura:............... 

 
 

Cerere Inscriere 
 

Competiții profesionale  
 

  Subsemnatul......................................elev al clasei.....................,an școlar................... 
domeniul:................................ calificare profesională................................................... 
Va rog să-mi aprobați inscrierea in  Competițiile profesionale  din cadrul proiectului ,,Cariere de succes 

prin stagii de practică și orientare  profesională” Cod  POCU/633/6/14/132019 .Mentionez ca fac parte din 
acest proiect. 
 

Baia Mare                                                                                    Semnatura elev: 



 

 

 

Anexa2 

Tabel1 privind lista elevilor clasa a 11-a invățămant profesional dupa proba scrisă 

 

Nr.

Crt. 

Profil Domeniu Clasa Numele si 

prenumele 

elevilor 

Școala 

deprovenie

nță 

Punctaj Observații 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Tabel2privindlistaelevilorclasaaXII-a si a XI- adupăproba scrisă 

 

Nr.

Crt. 

Profil Domeniu Clasa Numele si 

prenumele 

elevilor 

Școala de 

proveniență 

Punctaj Observații 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
Tabel 1 a privind lista elevilor clasa a 11-a invățămant profesional dupa proba practică 

Nr.

Crt. 

Profil Domeniu Clasa Numelesi 

prenumele

elevilor 

Școala de   

proveniență 

Punctaj Observații 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Tabel 2 - privind lista elevilor clasaaXII-as i a XI – a după proba practică 

Nr.

Crt. 

Profil Domeniu Clasa Numele 

siprenume

le 

elevilor 

Școala 

deprovenie

nță 

Punctaj Observații 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Rezultate finale competitii profesionale clasaaXII-a si a XI si a 11-a invatamant profesional 

Nr.crt Nume, prenume elev Clasa Punctaj 

proba 

practica 

Punctaj 

proba 

scrisa 

Punctaj 

final 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

Anexa3 
 

Membri pentru Comisia Competițiilor Profesionale in proiectul POCU/633/6/14/132019 
Nr.

Crt. 

Numele si 

prenumele

Cadrului 

didactic 

Specializarea

cadrului  

didactic 

Gradul

didactic 

Școala 

deprovenie

nță(denumi

re,localitat) 

Date referitoare la comisia 

din care face parte 

 
Profil Domeniu Clasa 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



 

 

Anexa4 
 

STRUCTURASUBIECTELORPENTRUPROBASCRISĂ 
Rezultate ale invațării vizate prin proba scrisă a competițiilor profesionale sunt: 

RI1 Cunoasterea si aplicarea corecta a terminologiei de specialitate 
RI2 Întelegerea conceptelor, fenomenelor, metodelor si procedeelor specifice domeniului 
RI3 Analizarea efectelor, relațiilor, desenelor, schemelor, fenomenelor specifice domeniului 
RI4 Aplicarea cunoștințelor dobandite pe parcursul formării în situații, contexte noi 
RI5 Rezolvarea de probleme/elaborarea de sinteze tematice 

 
Anexa5 

Subiecte Competențe 
deevaluare 

Tipitemi Punctaj 

SI RI1,RI2 Itemi obiectivi, detipul: 
 itemi cu alegere multiplă cu trei 

distractori din care unul singur 
reprezintă răspunsul corect 

și/sau 
 itemi cu alegere duală 

adevărat/fals 
și/sau 

 itemi de asociere(de tip pereche) 

 
 
 

15-20p 

SII RI1,RI2,RI3,RI4 Itemi semiobiectivi, detipul: 
 itemi cu răspuns 

scurt și/sau 
 itemi de 

completare și/sau 
 întrebări structurate 

 
 

35-30p 

SIII RI1,RI2,RI3,RI4,RI5 Itemi subiectivi, detipul: 
 eseu structurat 

și/sau 
 rezolvare de 

probleme și/sau 
 studiu decaz 

 
 

40 p 

TOTAL 90 p 

 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Durata probei scrise: 60minute 



 

 

Anexa6   
COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BAIAMARE 

Competiție profesională
 
 

Domeniul de pregatire:............................. 
Calificare profesională:............................ 
Clasa:......................................................... 

 
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

 
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

TOTAL..................... puncte 

SubiectulI 
Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului correct1. 
2. 

. 

. 

. 

Subiectul II1. 
2. 

 
 
 

Total. ..................  ..............      puncte 

. 

. 

. 

Subiectul III1. 
2. 

 
 
 

Total. .................. ................  .puncte 

. 

. 

. 
Total. .................. .............. . puncte 

Anexa7 
 

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BAIA MARE 
Competițieprofesională 

 
Domeniul de pregatire:............................. 
Calificare profesională:............................ 
Clasa:......................................................... 
Unitatea școlară organizatoare: C.T.Anghel Saligny Baia Mare 

 
REZULTATEFINALE 

 
Nr.

Crt 

Numele si 

prenumeleele

vilor 

Școala de 

proveniență

(denumire,l

ocalitate) 

Clasa Punctaj
obținut
proba 
scrisă 

Punctaj
obținut
probapr
actică 

 
Punctaj 

final 

 
Premiul 

        

        

        

Expertcompetițiiprofesionale: Managerproiect:  



 

 

 

 

Anexa8 

 

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BAIAMARE 
Competițieprofesională 

Domeniul de pregatire:............................. 
Calificareprofesională:............................ 
Clasa:......................................................... 
Unitatea școlară organizatoare: C.T. Anghel Saligny BaiaMare 

 
FIȘĂRAPORT 

 
Nr. 

Crt 

Domeniul Calificare 

profesională 

Eleviparticipanți Numărdepremiis
i mențiuni 

     

     

     

Expert competiții profesionale:  .....                                                        Manager proiect:..... 
 

  



 

 

Anexa: Model Diplomǎ 

Diploma 

Seacordǎ elev dela 
 

COLEGIULTEHNIC“ANGHELSALIGNY"BAIAMARE 
 

Participant la concursul tematic – ediția II-a - Mai 2022 – Invatamant profesional – 

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



 

 

 

 

 

 


