
   

   

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 XII-a liceu  – calificările profesionale Tehnician în automatizări, 

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

instalații electrice  

 

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, în perioada 17 - 19 mai 2022, 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 12 mai 2022, 

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 
2 mai 2022 8.00 

2. Înscrierea participanților (din GT)  9 – 12 mai 2022 9.00 – 12.00 

3.  Publicarea listei participanților  12 mai 2022 15.00 

4.  Desfășurarea probei teoretice 17 mai 2022 9.00 – 12.00 

5.  
Jurizarea concursului și afișarea 

rezultatelor la proba teoretică 
17 mai 2022 15.00 – 17.00 

6. 
Depunerea contestațiilor. Rezolvarea 

contestațiilor  
18 mai 2022 9.00 – 12.00 

7.  Desfășurarea probei practice 19 mai 2022 9.00 – 12.00 

8.  Afișarea rezultatelor finale 19 mai 2022 15.00 

9.  Festivitatea de premiere 20 mai 2022 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). 

Aplicaţii ale diodelor. Surse stabilizate de tensiune: 

o Redresoare monoalternanţă şi dublă alternanţă. 

o Stabilizatoare parametrice de tensiune. 

Aplicaţii ale tranzistorului bipolar. Amplificatoare: 

o Amplificatoare cu un tranzistor în conexiune emitor comun, schema de bază, parametri. 

o Defecte. 



   

   

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. 

 

II. PROBA PRACTICĂ 

Teme pentru lucrări practice şi de laborator: 

• 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. 

• Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune. 

• Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniu. 

• Proiectarea, realizarea circuitelor electronice şi/ sau simularea funcţionării utilizând programe 

specializate (de exemplu ORCAD, EWB, MULTISIM etc.). 

• Caracterizează sistemele de reglare automată. 

• Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. 

• Specifică mărimile caracteristice ale traductoarelor electronice. 

• Detectarea defectelor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. T. Dănilă și M. Ionescu-Vaida, ” Componente și circuite electronice”, manual pentru clasa a X-

a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1993; 

2.  T. Dănilă și M. Ionescu-Vaida, ”Componente și circuite electronice”, manual pentru clasele a 

XI-a și a XII-a, Editura Didactică și Pedagogică, București,1993; 

3. S. Hilohi și alții, ”Instalații și echipamente”, manual pentru clasele a IX-a și a X-a, Editura 

Didactică și Pedagogică, București,1993; 

4. A. I. Stan și alții, ”Aparate și Echipamente de electronică industrială”, manual pentru clasele a 

IX-a și a X-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1993; 



   

   

5. C. L. Gheață și alții,”Bazele electronicii analogice”, manual pentru clasa a X-a, Editura C. D. 

PRESS, București, 2011; 

6. D. I. Cosma și I. Manolache, ”Tehnologie electronică”, manual pentru clasa a IX-a, Editura C. D. 

PRESS,București, 2013; 

 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Tehnician mectronist  
 
1. Exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor mecanice 
1.1 Noțiuni generale despre maşini, utilaje şi instalaţii-structură generală (indici de calitate, 
exploatere, norme, siguranță, fiabilitate) 
1.2 Documente utilizate în monitorizarea exploatării mașinilor, utilajelor și instalațiilor fișe, 
normative, cărți tehnice, cataloage, manual de exploatare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
1.3.Starea tehnică a mașinilor, utilajelor și instalațiilor-activități de verificare, măsurarea parametrilor 
tehnici, SSM, mediu 
1.4. Norme SSM 
1.5. Norme de protecția mediului 
2. Construcția și funcționarea MU pentru prelucrarea prin așchiere 
2.1. STRUNGURI: SN, SCNC 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
2.2. MAȘINI DE FREZAT: MFU, MFCNC 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
2.3. MAȘINI DE  GĂURIT 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
2.4. MAȘINI DE  GĂURIT, ALEZAT ȘI FREZAT 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
2.5. MAȘINI DE  RABOTAT 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni,  principiu de lucru prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
2.6. MAȘINI DE  MOREZAT 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 



   

   

2.7. MAȘINI DE  RECTIFICAT: plan, rotund exterior, interior 
- ărți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
2.8. Evoluția în timp a MU pentru prelucrarea prin așchiere 
3. Construcția și funcționarea MU pentru prelucrarea prin deformare plastică 
3.1. MAȘINI DE  ȘTANȚAT: CNC 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
3.2. MAȘINI DE  îndreptat table și platbande: CNC 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
3.3.PRESE PENTRU ÎNDOIREA TABLELOR: mecanice, hidraulice 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
3.4. MAȘINI PENTRU CURBAREA TABLELOR:  
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
4. Construcția și funcționarea MU pentru vehicularea fluidelor 
4.1. COMPRESOARE-cu piston, centrifugal 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
4.2. POMPE -cu piston, roti dintate, centrifugala 
- părți componente, documentația tehnică, funcționare, defecțiuni, principiu de lucru, prelucrări, 
caracteristici tehnice, scheme cinematice, regim de așchiere, sisteme de ungere, reglare, reguli de 
exploatare, AMC-uri, NSSM 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Auxiliar curricular ”Mașini unelte cu comandă numerică” – material elaborat prin finanțare 

Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și 

tehnic, 2008 

2. Auxiliar curricular ”Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor” – material elaborat prin 

finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ 

profesional și tehnic, 2008 

3. Auxiliar curricular ”Mașini și utilaje industriale” – material elaborat prin finanțare Phare în 

proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic, 2008 



   

   

4. Albu A.,  Vaida Al, ș.a. - ,,Exploatarea mașinilor unelte”, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1983 

 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
CALIFICARE PROFESIONALĂ: Tehnician desenator pentru construcții și instalații 
 
1. Normative şi legislaţie privind planificarea şi organizarea activităţii în lucrări de construcţii şi 
instalaţii; Legislaţia în construcţii.  
1.1.  Legislaţia muncii 
1.2.  Normarea; metode de normare în construcţii 
1.3.  Procese tehnologice din construcţii: tipuri, caracteristici, cicluri  
2. Organizarea lucrărilor de construcţii  
2.1. Grafice de desfăşurare 
2.1. Principii de organizare şantiere 
2.3. Distribuţia activităţilor pe categorii de lucrări / locuri de muncă / etape 
2.4. Amenajări de organizare la obiect (punct de lucru) 
2.5 Amenajări de organizare pentru un complex de obiecte (şantier) 
2.6. Planul general de situaţie al organizării şantierului 
2.7. Grafice de desfăşurare; principiile de organizare şantiere/distibuţia activităţilor 
2.8. Categorii de lucrări  
 
3. Aprovizionarea locurilor de muncă cu SDV-uri şi utilaje corespunzătoare etapelor procesului 
tehnologic: 
3.1. Grafic de aprovizionare 
3.2. Plan de aprovizionare 
3.3. Norme de deviz 
3.4. Principii de aprovizionare la locul de muncă 
3.5. Condiţii de depozitare a SDV-urilor/ utilajelor 
 
4.  Documentație tehnico-economică: diagrame, planuri, norme specifice, specificații tehnice 
producător 
 
5. Planificarea activității pe locuri de muncă  
5.1. Organizarea muncii în unitățile de construcții: 
- norma de muncă 
- structura timpului de muncă 
- formații de lucru în activitatea de construcții 
- organizarea economică a locului de muncă 
5.2. Modalități de gestionare a datelor de intrare-ieșire: 
- necesar volum de lucrări 
- necesar de materiale 
- liste de operații și faze de lucru 



   

   

- documente; circuitul documentelo 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Auxiliar curricular ” Documentaţia tehnico-economică” – material elaborat prin Programul  

Phare  TVET  RO 2003/005 – 551.05.01-02, 2006 

2. Eduard Antohie – „Economia lucrărilor de construcţii”, Editura Societăţii Academice “Matei - 

Teiu Botez” Iaşi - 2009 

3. Simion Pop, Sebastian Tologea, Ion Puicea – „Îndrumătorul constructorului”, Editura Tehnică, 

Bucureşti 1981 

 

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

Instalații electrice (clasificare, componente, documentație tehnică) 

1. Instalații electrice de forță pentru alimentarea motoarelor electrice. 

2. Instalații electrice de iluminat și prize., iluminat de siguranță. 

3. Instalații electrice de curenți slabi. 

4. Instalații de legare la pământ. 

Sistemul energetic 

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. 

Norme de asigurare a sănătății și securității în muncă la utilizarea instalațiilor electrice. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Mareș F.; Cosma D - Sistemul energetic, manual pentru clasa a XI-a, Editura CD PRESS 

2. Mareș 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 

5.    Dromereschi R. - Instalații electrice. Editura M.A.S.T., București 2008 

 


