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CONCURS ȘCOLAR PROFESIONAL  
 

„Învață să practici!” 
Anul şcolar 2016-2017 

 
Perioada de desfăşurare: 24-III-2017   

Locația: Colegiul Tehnic din Câmpulung 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 
          

Beneficiarii proiectului: 
• beneficiari direcţi: elevii din clasele a IX-a, a X-a şi  a XI-a din învățământul 

profesional de 3 ani, elevii din clasa a IX-a și a X-a liceu de la şcolile partenere din 

domeniile de formare Mecanică, Electromecanică, Fabricarea produselor din lemn, 

Industrie textilă și pielărie, Turism și alimentație, Protecția mediului. La concurs pe 

fiecare domeniu de calificare se poate inscrie o echipa formata din 2 elevi/unitate de 

învațământ 

• beneficiari indirecţi: cadrele didactice, părinţii elevilor 

 

Prezentul regulament stabileste condiţiile si oferă informatii cu privire la 

desfasurarea unui concurs profesional  cu premii . 

 

Conţinutul concursului şcolar profesional 

-  Concurs şcolar profesional – destinat elevilor de liceu - ciclul inferior si elevi 

de  şcoala profesională cu durata de 3 ani 

 

Concursul  va conţine: 

- probă scrisă  

- probă practică.  

http://


Lucrările scrise si practice vor fi evaluate şi premiate la nivelul comisiei de 

concurs. 

 Structura probelor de concurs 

-    Timpul de lucru pentru probele de concurs: 

- probă   scrisă      2 ore 

- probă   practică   2 ore 

Proba  scrisă  va conţine subiecte cu grad progresiv de dificultate cu itemi 

obiectivi si subiectivi având tematică evaluarea competenţelor  tehnice 

specializate corespunzător fiecărui domeniu participant(Mecanică, 

Electromecanică, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă și pielărie, Turism și 

alimentație) 

 Proba  practică vă consta în realizarea unei probe practice corespunzător 

competențelor și criteriilor de evaluare  din standardele de pregătire profesională  

aferente fiecărui domeniu/ calificare profesională implicată în carul proiectului. 

Criteriile de evaluare pentru proba practică sunt : 

- respectarea normelor de protecţie a siguranță în muncă  si PSI in atelierul 

şcolar                                                                       15  puncte; 

- Respectarea principiilor ergonomice            15  puncte; 

- Utilizarea corectă a uneltelor si sculelor necesare executării produsului finit din 

lemn                                                                    30 puncte 

- Aspectul lucrării                                              40 puncte;  

            Se vor acorda 3 premii ( I ; II ; III ) şi  menţiune pentru fiecare ciclu de 

învăţământ/ şcoala profesională. Restul participanţilor vor primi diplome de 

participare, iar cadrele didactice coordonatoare vor primi adeverinţe de participare.  

Criteriile de evaluare sunt prezentate în regulament pentru fiecare activitate în 

parte. 

Întrebările pentru concurs  vor fi elaborate de cadre didactice din liceele 

participante. 



Evaluarea se va face de către o comisie care va avea un preşedinte si trei 

membrii din cadrul profesorilor participanţi .Aprecierea lucrărilor se va face pe baza 

unor grile de evaluare care va avea indicatorii precizaţi mai sus. 

 
Descrierea activităţilor: 
Activitatea nr. 1  Elaborarea întrebărilor pentru concurs 
 
Activitatea nr.2  Pregătirea elevilor pentru concurs 
 
Activitatea nr.3 Organizarea concursului 
 
 Activitatea nr. 4 Desfășurarea concursului 
 
Concursul va fi desfăşurat după următorul program:  
 
09.00-9.30 - Primirea participantilor şi a invitatilor: 

9.30-11.30 - Concurs proba teoretica elevi; 

11.30- 13.30- Concurs  proba practica elevi; 

14.00-15.00 -  Premierea  

 


