
   

   

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 6: Educație și competențe; Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 

învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI 

Proiect: „PRACTICA – punte între scoală și locul de muncă”, Cod proiect POCU/633/6/14/132173 

Beneficiar: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL TEHNIC  „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA, în parteneriat cu agenții economici la care se 

desfășoară stagiile de instruire practică, anunță organizarea competiției profesionale din cadrul 

proiectului „PRACTICA – punte între școală și locul de muncă” – POCU/633/6/14/132173 pentru 

elevii din grupul țintă, clasele a XI-a liceu  – calificările profesionale Tehnician în automatizări, 

Tehnician mecatronist,  Tehnician desenator pentru construcții și lucrări publice, Tehnician în 

instalații electrice și clasele a XI-a învățământ profesional  – calificările profesionale Mecanic auto și 

Electrician exploatare joasă tensiune 

 

Condiții de eligibilitate: 

Competiția se adresează elevilor care au fost selectați în grupul țintă și au participat la stagiile de 

practică derulate în cadrul proiectului 

 

Concursul constă în trei probe: prezența la stagiul de practică, proba teoretică – lucrare scrisă și 

proba practică 

 

Probele de concurs se vor desfășura, pentru  clasele a XI-a liceu și a XI-a învățământ profesional, în 

perioada 22- 24 iunie 2021, conform calendarului de concurs 

 

Înscrierea la concurs se va realiza prin completarea Formularului tip de înscriere,  ce va fi depus la 

Comisia de organizare a competiției profesionale (secretariatul școlii), până în data de 18 iunie 2021, 

ora 12,00 

 

Competiția se va încheia cu acordare de premii după cum urmează: 

• Premiul I – 600 lei 

• Premiul II – 500 lei 

• Premiul III – 300 lei 

ANUNȚ  

COMPETIȚIA PROFESIONALĂ 

PRACTICA – PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI LOCUL DE MUNCĂ 

POCU/633/6/14/132173 



   

   

 

Calendarul concursului: 

Nr. 

crt. 
Acțiunea Data/Perioada Ora/ Intervalul orar 

1. 
Afișarea anunțului de organizare a 

competiției și a tematicii de concurs 
14 iunie 2021 8.00 

2. Înscrierea participanților  15 – 18 iunie 2021 9.00 – 12.00 

3.  Publicarea listei participanților  18 iunie 2021 15.00 

4.  Desfășurarea probei teoretice 22 iunie 2021 9.00 – 12.00 

5.  
Jurizarea concursului și afișarea 

rezultatelor la proba teoretică 
22 iunie 2021 15.00 – 17.00 

6. 
Depunerea contestațiilor. Rezolvarea 

contestațiilor  
23 iunie 2021 9.00 – 12.00 

7.  Desfășurarea probei practice 24 iunie 2021 9.00 – 12.00 

8.  Afișarea rezultatelor finale 24 iunie 2021 15.00 

9.  Festivitatea de premiere 25 iunie 2021  13.00 

 

Tematica competiției profesionale: 
 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ELECTRONICĂ – AUTOMATIZĂRI 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Tehnician în automatizări 
 
Mijloace pentru măsurarea mărimilor electrice: 

o Ampermetre; extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului în curent continuu şi 
în curent alternativ. 

o Voltmetre; extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului în curent continuu şi în 
curent alternativ. 

o Ohmmetre. 
o Wattmetre. 
o Punţi de măsurare: puntea Wheatstone. 

Osciloscopul: 
o Tipuri de semnale. 
o Panoul frontal al osciloscopului. 
o Măsurări cu osciloscopul (tensiuni, intervale de timp, frecvenţă). 

Dioda semiconductoare: 
o Tipuri de diode: dioda redresoare, dioda de comutaţie, dioda stabilizatoare. Principiul de 

funcţionare, simboluri, caracteristica statică, parametri, utilizări. 
Tranzistorul bipolar: 

o Principiul de funcţionare, ecuaţii fundamentale, simboluri, conexiuni, caracteristica statică 



   

   

de ieşire, regimuri de funcţionare, parametri, circuite de polarizare, punct static de 
funcţionare, utilizări. 

Dispozitive optoelectronice: 
o Tipuri de dispozitive: fotodioda, fototranzistorul, dioda electroluminiscentă. Principiul de 

funcţionare, simboluri, parametri, utilizări. 
Porţi logice: 

o Tipuri de porţi logice: ŞI, SAU, NU, ŞI-NU, SAU-NU, SAU-EXCLUSIV, SAU-EXCLUSIV NEGAT 
(simbol, funcţia logică realizată, tabela de adevăr). 

Componenţa unui sistem de reglare automată: 
o Schema funcţională a unui SRA. Funcţiile blocurilor componente. 
o Semnale care intervin în schema bloc de reglare automată. 

Traductoare: 
o Structura general a unui traductor. 
o Caracteristicile generale ale traductoarelor. 

Regulatoare automate electronice: 
o Structura general a unui regulator. 
o Legi de reglare 

 
Teme pentru practică: 
• Măsurarea mărimilor electrice: intensitatea curentului electric, tensiunea electrică, rezistenţa, 

puterea electrică. 
• Măsurarea parametrilor dispozitivelor electronice. 
• Realizarea de montaje electronice simple pe cablaj experimental/ cablaj imprimat/ platforme 

dedicate. 
• Vizualizarea semnalelor electrice în diferite puncte ale circuitelor electronice. 
• Verificarea parametrilor amplificatorului: amplitudinea semnalului de intrare, amplitudinea 

semnalului de ieşire, amplificarea, frecvenţa semnalului, banda de frecvenţă. 
• Realizarea unor montaje electronice simple cu circuite integrate logice combinaţionale. 
• Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniu. 

 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Tehnician mectronist  
 

1. Materiale şi semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie: 
a. Proprietățile fizice, mecanice și tehnologice ale materialelor metalice; 
b. Aliaje feroase: oţeluri, fonte (clasificare, simbolizare); 
c. Metale şi aliaje neferoase: 

• cuprul şi aliajele  sale  (proprietăți,  utilizări, simbolizare); 

• aluminiul  şi aliajele  sale  (proprietăți,  utilizări, simbolizare). 
2. Operaţii pregătitoare aplicate semifabricatelor în vederea executării pieselor prin operații 

de lăcătușerie generală: curăţarea manuală a semifabricatelor, îndreptarea manuală a 
semifabricatelor, trasarea semifabricatelor. 



   

   

3. Operaţii de lăcătușerie: debitarea manuală a semifabricatelor, îndoirea manuală a 
semifabricatelor, pilirea metalelor, polizarea pieselor, găurirea şi prelucrarea găurilor, 
filetarea(SDV-uri, tehnologii de execuţie, metode de control, norme de securitate şi sănătate 
în muncă). 

4. Organe de mașini simple: 

• nituri (elementele și dimensiunile nitului, clasificare, tipuri de nituri, materiale de execuție); 

• șuruburi (clasificarea șuruburilor după rolul funcțional și din punct de vedere constructiv, 
forme constructive de șuruburi, materiale de execuție); 

• piulițe (rol, forme constructive, materiale de execuție); 

• șaibe (rol, tipuri de șaibe, materiale de execuție); 

• pene (clasificarea penelor după rolul funcțional și după poziția penei în raport cu piesele 
asamblate, materiale de execuție); 

• arcuri (clasificare, tipuri de arcuri, materiale și elemente de tehnologie). 
5. Organe de mașini complexe: 

• arbori și osii (rol, părți componente, clasificare, materiale și tehnologii de execuție); 

• cuplaje (rol, tipuri constructive de cuplaje); 

• lagăre  cu  alunecare  (rol,  clasificare,  domenii  de  utilizare,  avantaje  și  dezavantaje, 

• elemente constructive, materiale  pentru cuzineți,  ungerea lagărelor  cu alunecare); 

• lagăre cu rostogolire (părți componente, avantaje și dezavantaje, clasificarea rulmenților, 
materiale și elemente de tehnologie, ungerea lagărelor cu rulmenți, etanșarea rulmenților). 

6. Precizia prelucrării și a asamblării pieselor: precizia dimensională: dimensiuni, abateri, 
tolerante. 

7. Asamblări nedemontabile: 

• Asamblări prin nituire (clasificare, condiții tehnice, nituirea manuală); 

• Asamblări prin sudare (sudabilitatea metalelor și aliajelor metalice, clasificarea îmbinărilor 
sudate, formele și dimensiunile rosturilor, clasificarea procedeelor de sudare prin topire; 
sudarea manuală cu arc electric: principiu, electrozi de sudare, scule, dispozitive și utilaje 
pentru sudare, tehnologia sudării cu arc electric, defectele îmbinărilor sudate și remedierea 
acestora); 

• Asamblări prin lipire (avantajele și dezavantajele asamblării prin lipire, domenii de utilizare; 
materiale și aliaje de adaos; procedee de lipire: lipire moale, lipire tare; scule și echipamente 
pentru lipire; tehnologia îmbinării prin lipire). 

8. Asamblări demontabile: 

• Asamblări filetate (avantajele și dezavantajele asamblărilor filetate; asigurarea piulițelor 
împotriva autodesfacerii; scule folosite la montarea și demontarea asamblărilor filetate; 
tehnologia de execuție a asamblărilor prin filet; controlul asamblărilor prin filet); 

• Asamblări prin pene, știfturi și bolțuri (montarea și demontarea penelor, SDV-uri necesare); 

• Asamblări prin caneluri (clasificarea asamblărilor după forma canelurilor și după modul în 
care se realizează centrarea canelurilor butucului pe cele ale arborelui, tehnologia de execuție 
a asamblărilor prin caneluri, SDV-uri necesare); 

• Asamblări elastice (domenii de utilizare; montarea arcurilor elicoidale: SDV-uri, tehnologie de 
execuție). 



   

   

9. Transmisii mecanice: (definiţie, clasificare): 

• Transmisii prin curele şi cabluri: elemente componente: curele de transmisie şi cabluri 
(definiţie, materiale de execuţie, clasificare, tipuri caracteristice, avantaje); principiul de 
funcţionare (rol, exemple de transmisii prin curea şi cablu, avantajele și dezavantajele utilizării 
acestor transmisii, clasificare, domenii de utilizare,); 

• Transmisii cu roţi dinţate: elemente componente: roţi dinţate (clasificare, materiale de 
execuţie, avantajele şi dezavantajele utilizării transmisiei prin angrenare) 

10. Normele generale de protecţie a muncii în domeniul mecanică. 
 
Bibliografie: 

1. M. Pavelescu, Asamblări mecanice - manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 2007. 

2. Ţonea, A. ş.a., Studiul materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996. 
3. V. Drobotă, ş.a., Organe de maşini şi mecanisme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1993. 
4. Mariana Constantin, Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Organe de mașini – manual pentru clasa a X-a, 

Editura CD Press, București, 2010. 
5. Gh. Husein, Desen tehnic de specialitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1996 

 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ELECTRIC 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Tehnician în instalații electrice 
 

1. Noțiuni generale cu privire la mașinile electrice: definire, clasificare,semne convenționale, 
domenii de utilizare,mărimi nominale. 

2. Mașina de curent continuu: construcție, regimuri de funcționare, principiu de funcționare. 
3. Transformatoare electrice (monofazate și trifazate): construcție, regimuri de funcționare, 

principiu de funcționare. 
4. Mașini electrice de curent alternativ asincrone: construcție, regimuri de funcționare, principiu 

de funcționare. 
5. Mașini electrice de curent alternativ sincrone: construcție, regimuri de funcționare, principiu 

de funcționare. 
6. Metode de pornire și de reglare a turației la motoarele de curent continuu 
7. Metode de pornire și de reglare a turației la motoarele asincrone trifazate. 
8. Defecte, cauze și moduri de remediere la mașinile de curent continuu. 
9. Defecte, cauze și moduri de remediere la mașinile asincrone. 
10. Norme de SSM și PSI, la utilizarea mașinilor electrice. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Hilohi, S., ș.a. Elemente de comandă și control pentru acționări și sisteme de reglare 
automată. Manual pentru clasele a XI-a șia XII-a, filiera tehnologică, profil tehnic, 
specialiazrea Electrotehnică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002; 



   

   

2. Mareș, F., ș.a., Sisteme de acționare electrică. Manual pentru clasa a XI-a, filiera tehnologică, 
Editura CDPress, București, 2012; 

3. Bichir, N., D., Boțan, C., Hilohi, S., Mașini, aparate, acționări și automatizări. Manual pentru 
clasele a XI-a și a XII-a, licee industriale și școli profesionale, editura Didactică și Pedagogică, 
R.A., București, 1996; 

4. Mareș, Fl., Druță, Iana, Mașini electrice. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și 
Pedagogică, R.A., București, 2007. 

 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Tehnician desenator pentru construcții și instalații 
 

1. Surse de informare şi documentare pentru o lucrare existentă, care necesită renovări/ 
modificări; Studiu de diagnoză pentru lucrările de renovare a instalaţiilor 

2. Tipuri de lucrări de renovări/modificări construcții/instalații existente 
3. Soluţii tehnice în vederea realizării de renovări şi modificări la construcţii existente 
4. Condiţiile în care se efectuează măsurătorile în vederea realizării renovărilor şi a unor 

modificări la construcţii și instalații existente 
5. Etapele de realizare a releveelor pentru lucrări de construcţii și instalații 
6. Proceduri de verificare a neconcordanţelor între documentaţia existentă şi situaţia reală 
7. Întocmirea desenelor de execuţie de releveu pentru: planuri de arhitectură, planuri de 

rezistenţă și planuri de instalații 
8. Antemăsurători pe categorii de lucrări 
9. Extrase de resurse 
10. Realizarea unui proiect pentru lucrări de renovare/modificare 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Sârbu Vasile, Desen de construcţii desen geometric şi proiectiv, manual pentru clasa a IX-a, 
licee industriale şi anul I, şcoli profesionale cu profil de construcţii-montaj, Editura Didactică şi 
Pedagogica, RA, Bucuresti, 1995 
 

2. Prundeanu Delia, Sârbu Vasile, Mărgineanu Radu, Desen tehnic de construcţii, manual pentru 
clasa a X-a şi a XI-a, licee industriale şi şcoli profesionale cu profil de construcţii, Editura 
Didactică şi Pedagogica, RA, Bucureşti, 1995 

3. Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă - 319/2006 
4. Normativ C56 – INCERC, pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente – reactualizat 
5. Colecţie de cataloage, reviste, pliante şi proiecte de profil 
6. Postăvaru Nicolae, Eremia Dana, Galan Dana – Ghid pentru întocmirea documentațiilor 

tehnico-economice la proiectele de Instalații în Construcții, Editura Matrixrom Bucureşti, 2007 
7. Site-uri Internet de specialitate: 

http://www.mdrap.ro/constructii/reglementari-tehnice; 
https://pdfslide.net/documents/masuratori-in-constructii.html. 



   

   

 DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Mecanic auto 
 

1. Componentele motoarelor cu ardere internă (rol, principii constructive și funcționale) 
- mecanismul motor 
- mecanismul de distribuție 
- instalația de alimentare 
- instalația de ungere 
- instalația de răcire 
- instalația de aprindere 
- instalația de pornire 
- montarea și pornirea motoarelor 
2. Transmisia automobilului 
- Ambreiajul 
- Cutia de viteze 
- Reductor-distribuitor 
- Transmisia longitudinală 
- Transmisia principală 
- Diferențialul 
- Arborii planetari 
3. Sistemele de conducere ale automobilului 
- Sistemul de direcție 
- Sistemul de frânare 
4. Operații și mijloace de lucru utilizate pentru mentenanța de bază a automobilelor:  
- verificarea stării vehiculului; 
- golirea și înlocuirea fluidelor de lucru; 
- controlul și ajustarea nivelurilor și presiunilor;  
- înlocuirea consumabilelor; 
- înlocuirea pneurilor;  
- echilibrarea roților; 
- înlocuirea elementelor simple. 
5. Diagnosticarea, mentenanţa şi repararea: 

diagnosticarea, mentenanţa şi repararea motorului cu ardere internă (mecanismului motor, 
mecanismului de distribuţie, instalaţiei de alimentare cu combustibil, instalaţiei de ungere, instalaţiei 
de răcire); 

- diagnosticarea, mentenanţa şi repararea punţii din faţă; 
- diagnosticarea, mentenanţa şi repararea sistemului de direcţie; 
- diagnosticarea, mentenanţa şi repararea sistemului de frânare; 
- diagnosticarea, mentenanţa şi repararea suspensiei automobilului; 
- diagnosticarea, mentenanţa şi repararea sistemului derulare. 
6. Normele generale de protecţie a muncii în domeniul mecanică. 
7. Echipamente individuale de protecţie utilizate în domeniul mecanică. 



   

   

 
Bibliografie: 

1. Pavelescu, M., Pavelescu, S., ș.a. – Tehnologii în mecanica de motoare, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 2006. 

2. Ovidiu,  Câmpian,  ş.a.  –  Noţiuni  de  bază  privind  cunoaşterea  automobilelor,  Editura 
Universităţii Transilvania, Braşov, 2004. 

3. Pisoschi, Alexandru-Grigore, ş.a.  – Cunoaşterea generală a autovehiculelor, Tipografia 
Universităţii din Craiova, 2002. 

4. Frăţilă, Gh., Frăţilă, M., Samoilă, S. – Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008. 

5. Stratulat, M., Andreescu, C. – Diagnosticarea automobilului, Editura Ştiinţă și Tehnică, 
Bucureşti, 1997. 

6. Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu completările și 
modificările ulterioare, actualizată prin Legea 198 din 20 iulie 2018 

 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ELECTRONICĂ – ELECTRIC 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Electrician exploatare joasă tensiune 
 

1. Linii electrice aeriene: clasificare, componente, rol funcțional. 
2. Linii electrice subterane: clasificare, componente, utilizări. 
3. Posturi de transformare: clasificare, componente, scheme electrice. 
4. Scheme principale de distribuție a energiei electrice la consumatori: radială simplă, cu 

coloane magistrale, în cascadă, în buclă. 
5. Tablouri electrice. 
6. Blocuri de măsură: bloc de măsură monofazat, bloc de măsură trifazat. 
7. Instalații electrice de forță: pornirea directă și reversibila a motorului asincron, pornirea stea-

triunghi a motorului asincron. 
8. Instalații electrice de iluminat și prize: instalația de iluminat cu comutatoare de capăt; 

instalația de iluminat cu automat de scară; instalații electrice de iluminat și prize după schema 
dată. 

9. Instalații electrice de curenți slabi: instalația de sonerie, instalația de chemare de personal. 
10. Norme de asigurare a sănătății și securității în muncă la utilizarea instalațiilor electrice. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Mares F.; Cosma D. Sistemul energetic. Manual pentru clasa a XI-a. Editura CD PRESS. 
2. Mares F.; Cosma D. Sisteme de acționare electrică. Manual pentru clasa a XI-a. Editura CD 

PRESS. 
3. Rusu C. Instalații electrice. Auxiliar curricular. 
4. Blujdea E.; Salai M.; Mărginean C. Transportul și distribuția energiei electrice. Auxiliar 

curricular. 
 

https://www.iprotectiamuncii.ro/legislatie-protectia-muncii/legea-319-2006

