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I.ARGUMENT 

 

  Un concurs intre elevii din învăţământul profesional şi tehnic este la fel de necesar cum este 

olimpiada tehnică pentru elevii din învăţământul liceal. Piaţa muncii, in dinamica cunoscută 

azi,cere absolvenţi tot mai pregătiţi. Învăţământul profesional şi tehnic este, indiscutabil, mediul 

cel mai prielnic pentru pregătirea forţei de muncă.  Randamentul activităţilor derulate pe ruta 

profesională -ŞCOALĂ  PROFESIONALĂ- credem, că ar avea de câştigat prin introducerea 

acestui concurs, deoarece competiţia aduce în orice domeniu progres.  La nivelul catedrei tehnice 

s-au definit direcţiile de acţiune care să aducă actul educaţional la standardele europene, prin 

organizarea de activităţi didactice atractive ancorate în realitate şi cu aplicabilitate practică şi 

impact pe termen mediu si lung asupra laturii profesionale si personale a elevului.  Una dintre 

aceste activităţi consta in desfăşurarea, anuală, a acestui concurs.  

 

 

 

                            II.  SCOPUL PROIECTULUI 

   Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor atitudini şi comportamente pentru un stil de viaţă  

competitiv.  În acest scop ,Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmăşag ,organizează  un concurs 

profesional anual  în perioada  sem. II, la care îşi anunţă prezenţa, conform protocolului, ,,şcolile 

partenere”.  

 

III.  OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• dezvoltarea competenţelor profesionale, prevăzute în S.P.P., a elevilor 

participanţi la concurs; 

• prin participarea la concurs, elevii îşi vor mări şansele de integrare în piaţa 

muncii; 

• identificarea elevilor merituoşi; 

• popularizarea rezultatelor în comunitate, pentru facilitarea pătrunderii,după 

absolvire, pe piaţa muncii; 

• creşterea gradului de implicare  a  comunităţii locale în activităţile din  şcoală; 

 



                                      IV. RESURSELE PROIECTULUI 

 

1. UMANE 

• Proprii 

• Elevii din învăţământul profesional şi liceal 

• Parteneriale 

• Voluntari 

 

 

2. MATERIALE 

Echipamente şi instalaţii specifice lucrărilor prevăzute în concurs 

• Semifabricate, consumabile 

• Truse de scule 

• Calculator, imprimante, hartie 

• Camera video şi foto 

 

V. GRUP ŢINTĂ 

• 40 de elevi din învăţământul profesional şi liceal de la liceele cu profil tehnic 

din judeţul Sălaj 

 

VI. FACTORII IMPLICAŢI 

Liceul Tehnologic nr. 1 Sărmaşag;  

Licee tehnologice care pregătesc elevi prin învăţământul profesional şi liceal în 

domeniul mecanic.  

Firma Tenaris-Silcotub 

Firma Climarol 

 

 

VII. BENEFICIARI 

• Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii participanţi la concurs prin 

valorificarea competenţelor dobândite în procesul de predare învăţare si 

evaluare.  

• Beneficiarii indirecţi: 

      -elevii liceelor participante la concurs, prin diseminarea rezultatelor concursului 

      -comunităţile din care provin 

      -agenţii economici de profil 



      - Firma Tenaris Silcotub 

      - Firma Climarol  

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE 

• Costurile necesare pentru organizarea concursului vor fi suportate de către 

şcoala organizatoare (excepţie cheltuielile pentru transportul elevilor din 

şcolile partenere).  

 

 

IX. PERIOADA DE DESFӐ ŞURARE 

• Prima parte a semestrului doi al fiecarui an scolar 

• În anul şcolar 2016-2017,data organizării concursului va fi 2.03.2017 

 

X. REZULTATE AŞTEPTATE: 

• Prin implementarea acestui proiect estimăm dezvoltare a competenţelor 

profesionale ale elevilor, respectiv a abilităţilor de sudare pentru o 

integrare mai uşoară in piaţa muncii ; 

• Tot prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea spiritului de competiţie al 

elevilor, îmbogăţirea culturii tehnice şi totodată stimularea dorinţei de 

cunoaştere.  

• Exemple de bune practici în urma fiecărei ediţii.  

 

 

XI.  MODALITĂŢI DE MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE : 

• chestionare; 

• lucrări, probe practice; 

• monitorizarea activităţilor 

• realizarea unui colaj cu poze din activităţile derulate şi publicarea pe site-ul  

şcolii 

• acordarea de premii, diplome 

• realizarea unui CD cu imagini de la activităţi 

• întocmirea unui raport final.  



 

 

Comisia de evaluare se va constitui la data concursului din profesorii îndrumatori din 

şcolile participante, respectiv din reprezentanţii firmelor colaboratoare.  

 

 

 

Structura comisiei de evaluare: 

- preşedinte: prof. ing.  Dari Toma, directorul LiceuluiT ehnologic Nr. 1 Sărmăşag 

-secretar: d-na Dombi Rozalia, secretarul Liceului Tehnologic Nr.  1 Sărmăşag 

-membri evaluatori: câte un reprezentant al fiecarei şcoli participante respectiv a firmelor 

colaboratoare: 

-reprezentantul firmei Tenaris-Silcotub:d-nul……… 

-reprezentantul firmei Climarol:ing. Rencsik Otto 

-prof……………………………. . Liceul…………… 

………………….  

…………………………. .  

 

 

 

XIII.  IMPACTUL PROIECTULUI 

Dezvoltarea competitivităţii în domeniul profesional.  

Transmiterea de informaţii cu privire la piaţa muncii.  

Dezvoltarea unei atitudini positive faţă de o profesie în domeniul mecanic.  

Dobândirea de informaţii relevante pentru proiectarea unui plan de carieră.  

Incurajarea părinţilor de a avea un rol consultativ în dezvoltarea profesională a propriilor elevi.   

Încurajarea firmelor colaboratoare în a crea locuri de muncă pentru absolvenţii Liceului 

Tehnologic  Nr. 1  Sărmăşag.  

 

 

 



 

 

                                             XIII. MODALITĂŢI DE REALIZARE 

Concursul profesional ’Learn together, work together, win together withc ompanies ‘ 

este suma unor activităţi derulate pe parcursul semestrului I respectiv începutul semestrului II  al 

anului şcolar şi se adresează elevilor din învăţământul professional şi tehnic. Cronologia 

activităţilor poate fi rezumată astfel|: 

1. Circulara pentru înştiinţarea şcolilor partenere  respectiv a firmelor colaboratoare 

(data concursului, condiţii de participare, specialitate, bibliografie); 

2.  Centralizarea confirmărilor de participare.  

3. Propunerea si centralizarea subiectelor 

4.  Concursul propriu-zis:  -deschiderea festivă; 

                                             -prezentarea programului zilei, participanţilor; 

                                             -activităţile propriu-zise; 

                                             -evaluarea şi premierea ; 

                                             -închiderea activităţilor;       

5,Mediatizarea  rezultatelor.  

Metodologia  desfăşurării  concursului  pe  meserii: 

 Concursul se va organiza in două secţiuni care se vor desfăşura simultan: 

Sectiunea I:Sudarea manuală cu arc electric(M. M. A. ) 

SectiuneaII:Sudarea prin procedeul M. I. G. (metal,inert,gaz)(sudarea cu argon) 

In cadrul fiecarei secţiuni (procedeu de sudare)  sunt incluse două probe practice: 

-proba practica 1-realizarea unei asamblări simple(ex:asamblare cap la cap,asamblare 

suprapusă,etc) 

                        -proba practica 2-realizarea unei construcţii metalice(ex:realizarea unei 

construcţii metalice, etc) 

Proba scrisă va fi comună pt ambele secţiuni.  

Propunerea subiectelor se va face astfel: 

a) pentru proba scrisă:fiecare şcoala va propune câte un subiect(comun pt. ambele 

secţiuni) însoţit de baremul de corectare 



b) pentru proba practica:fiecare şcoală va întocmi fişe tehnologice de execuţie 

pentru ambele secţiuni din concurs respectiv pt. fiecare probă practica  a fiecărei 

secţiuni. Fişele de execuţie vor fi însoţite de baremul de corectare.  

Atât subiectul pentru proba scrisa cât şi fişele tehnologice pentru probele practice se 

vor încadra în bibliografia pentru concurs şi vor fi traduse şi în limba maghiară 

deoarece la concurs participă şi elevi de la secţia maghiara.                           

Structura subiectului pentru proba scrisă: 

Subiectul pentru proba scrisă va conţine 9 întrebări aparţinând itemilor cu alegere 

multiplă. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 10 puncte, respectiv, se vor acorda 10 

puncte din oficiu. Fiecărei întrebări îi va corespunde un singur răspuns corect.  

 

 

 

 

 

Structura unei fişe tehnologice:  

Şcoala…………. .                                                                                     Viza profesor 

                                          FISA TEHNOLOGICĂ DE  EXECUTIE 

Produsul………………………………………piesa………………………………….  

Bucăţi………………………………. material………………………………………… 

Schiţa piesei 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Operaţii si faze 

tehnologice 

S. D. V. -

uri 

utulizate 

Maşini si 

unelte 

Timp de 

lucru 

/operaţie 

Punctaj 

acordat/operaţie 

1      

2      

3…. 

.  

     



      

      

      

 

NOTA:se va nota timpul de lucru respectiv punctajul numai pentru operaţiile 

efectuate in procesul de sudură (ex:realizarea corectă a cordonului de 

sudura…15p) respectiv pentru prima operaţie (alegerea corecta a materialelor) 

10 p din oficiu 

Observaţie:fisa tehnologică 1 se va întocmi pentru realizarea unei asamblări simple 

iar a doua fişa tehnologica 2 se va întocmi pentru realizarea unei construcţii 

metalice.Deci câte doua fişe pt. primul procedeu de sudare şi câte doua fişe pt. cel de-

al doilea procedeu. Fişele tehnologice de execuţie se vor trimite la data indicată în 

calendarul activităţilor pentru ca membrul neutru din comisia de evaluare să 

comunice şcolii organizatoare să pregătească materialele necesare respectiv să 

execute operaţiile premergătoare (măsurare,trasare,debitare) 

 

Desfăşurarea propriu zisa a concursului: 

a)pentru proba scrisă: membrii comisiei de evaluare de la firmele colaboratoare vor 

întocmi un test respectiv baremul de corectare care va fi compus,în procente egale,din 

subiectele trimise de fiecare şcoală.  

-fiecare echipă participantă (vor fi echipe formate din cate doi elevi) va primi testul 

pentru rezolvare 

-timpul de lucru 30 minute 

-trecerea la proba următoare nu va fi condiţionată de nota obţinută la proba scrisă 

b)pentru proba practică : 

Înainte de începerea concursului, maistrul instructor , va efectua elevilor participanţi 

la concurs,instructajul de protecţie a muncii.  

Procedura de lucru va fi aceeaşi pentru ambele secţiuni. (repartizarea echipelor pe 

secţiuni se face conform graficului de activităţi) 

Pentru prima şi respectiv a doua probă practică elevii vor extrage fişa tehnologică 

propusă pentru concurs.  

După extragerea fişei elevii îşi vor alege materialele si S. D. V. -urile necesare pentru 

executarea lucrării. (obs. :alegerea materialelor, instalaţiilor si S. D. V. urilor necesare 



este prima operaţie din fişa tehn. care, bineînţeles se evaluează prin baremul de 

evaluare) 

Timpul de lucru pentru prima proba practica este de 20 minute. iar pentru  proba a 

doua este de 2 ore. Trecerea de la proba practica 1 la proba practica 2 nu este 

condiţionată de nota obţinută la proba practica 1.  

Rezultatele probelor(teoretice si practice)sunt apreciate fiecare prin puncte de la 0 la 

100, după baremele alcătuite de comisie.  

Nota finala va avea următoarea structură: 

                     25%proba scrisă+25%proba practică1+50%proba practică2 

  PREMIEREA 

Se vor acorda căte trei premii(I,II,III)si menţiuni,în funcţie de numărul de elevi 

participanţi.  

Ierarhia participanţilor se stabileşte in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.  

 

 

 

                                            XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI: 

• Principala realizare a activităţii propuse o reprezintă oportunitatea , deopotrivă , 

pentru elevi şi comunitate(comunitatea de afaceri ) de a lega, eficient, demersul 

didactic cu nevoile pieţei muncii, prin competiţie . Implicarea indirectă a agenţilor 

economici în derularea acestui proiect poate fi  o realizare posibilă.  

• realizarea de fotografii, filmuleţe didactice 

• mediatizarea în presa locală 

• popularizarea proiectului în cadrul comunităţii părinţilor, comisiilor din şcoală 

• mediatizarea pe site-urile unităţilor implicate 

 

XV. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

NR.  

CRT

.  

ACTIVITATEA DATA/PERIOAD

A 

ELEVI 

PARTICIPANŢ

I 

LOCUL 

DESFӐŞURӐRI

I 

RESPONSABIL

I 

 

 

 

1.  Anunţarea datei 

concursului  

(invitatii trimise 

scolilor posibil 

 

Data:10. 10. 2016 

Ora13 

40 Lic. Teh. Nr1 

Sarmasag 

Prof.Dari Toma 

Prof.Cristea 

Lucreţia 

Prof.Gorgan 



participante si 

firmelor 

colaboratoare 

Marin I 

 

2.  Centralizarea 

confirmarilor  de 

participare. Odata  

cu confirmarea  de 

participare  se vor 

transmite si nr. de 

echipe participante 

(max 2) respective 

sectiunea 

(procedeul de 

sudare) la care vor 

sa concureze.  

 

Data:17. 10. 2016 

Ora13 

40 Lic. Teh. Nr1 

Sarmasag 

 

Prof.Dari Toma 

Prof.Cristea 

Lucreţia 

Prof.Gorgan 

Marin I 

 

3.  Intocmirea 

subiectelor si a  

fiselor tehnologice 

de executie si 

trimiterea lor ,pe 

adresa de e’mail 

………. la 

reprezentantul 

firmei Tenaris  

Silcotub pt. 

sectiunea1  si pe 

adresa de 

e’mail……,,,,,,,,,,,,,,,

. la reprezentantul 

firmei Climarol pt. 

sectiunea 2.  

 

Data:9. 02. 2017 

Ora 13 

 Liceele 

participante 

Liceele 

participante 

4.  Desfasurarea 

concursului si 

premierea 

 

 

Data:2. 03. 2017 

Ora 9 

 Lic. Teh. Nr1 

Sarmasag 

Catedra tehnica 

a Lic. Tehn. Nr. 

1 Sarmasag si 

firmele    

colaboratoare 

5.  Diseminarea 

rezultatelor.  

 

Data:9. 03. 2017 

 

 Lic.  Tehn. Nr. 1 

Sarmasag,s ediul 

presei locale 

Catedra tehnica 

a Lic. Tehn. Nr. 

1 Sarmasag 

6.  Colectarea  feed-

backului 

 

Sem II-dupa 

desfasurarea 

concursului 

 Lic. Teh. Nr1 

Sarmasag 

Catedra tehnica 

a Lic. Tehn. Nr. 

1 Sarmasag 

 



 

 

                                                    XVI.  DISPOZIŢII FINALE 

Continuarea colaborarii intre scolile participante in vederea organizarii,in fiecare an,a unui astfel de 

concurs, respectiv pentru imbunatatirea metodologiei de organizare.  

Adaptarea bibliografiei pentru concurs, in functie de recomandarile firmelor colaboratoare .  

 

 

 

Anunțarea  datei concursului 

Centralizarea confirmărilor de 

participare.

Întocmirea subiectelor și a fișelor 

tehnologice 

Desfășurarea concursului și premierea

Diseminarea rezultatelor.

Colectarea feed-backului

Anunțarea  datei 

concursului 

Centralizarea 

confirmărilor de 

participare.

Întocmirea 

subiectelor și a 

fișelor tehnologice 

Desfășurarea 

concursului și 

premierea

Diseminarea 

rezultatelor.

Colectarea feed-

backului

Data de început 10 octombrie11 octombrie18 octombrie2 martie 2013 martie 2013 martie 201

Durata 1611416112

Concurs pe meserii



PROGRAMA PENTRU CONCURS 

a)pentru proba scrisa 

1. Asamblari sudate cu arc electric 

Avantajele si dezavantajele asamblarilor sudate 

Domenii de utilizare 

Notiuni de baza, metal de baza,material de adaos, cusatura, rost 

Clasificarea asamblarilor sudate 

Operatii pregatitoare 

Sudarea manuala cu arc electric si electrod invelit 

Sudarea cu arc electric sub strat de flux 

Sudarea cu arc electric in mediu de gaz protector 

 M. T. S. M.  si P. S. I. la sudare 

 

b)pentru proba practica 

Tehnologia de lucru pentru sudarea manuala cu arc electric si electrod invelit 

Tehnologia de lucru pentru sudarea cu arc electric in mediu de gaz protector (numai procedeul M. I. G. ) 
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