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REGULAMENTUL 
privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor profesionale la disciplinele de specialitate

OBIECTIVE GENERALE
Depistarea, stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale şi interese sporite în 

domeniul disciplinelor tehnice.
Dezvoltarea capacităţilor şi talentelor deosebite în vederea constituirii şi dezvoltării viitorului 

potenţial intelectual al republicii.

Capitolul I. OBIECTIVELE CONCURSURILOR PROFESIONALE 
LA DISCIPLINELE TEHNICE

Concursurile profesionale la disciplinele de specialitate organizate au drept scop realizarea 
următoarelor obiective:

♦ stimularea interesului sporit al elevilor vizavi de disciplinele tehnice;
♦ dezvoltarea abilităţilor de mobilizare a voinţei, capacităţilor intelectuale şi a spiritului 

competitiv;
♦ promovarea schimbului de opinii, inclusiv referitor la obiectele de studiu;
♦ formarea unui cadru favorabil pentru contacte între elevii din diferite instituţii;
♦ selectarea, la nivel de performanţă, a potenţialului intelectual al republicii, cu 

acordarea ulterioară a unor facilităţi de manifestare a capacităţilor în interesul propriu şi cel al 
societăţii.

Capitolul II. STRUCTURILE DE ORGANIZARE

Concursurile profesionale la disciplinele de specialitate se organizează anual de către 
administraţia colegiului şi structurile subordonate, în colaborare cu catedrele de profil. Concursurile 
profesionale se desfăşoară în conformitate cu programul propus de catedră, aprobat de 
administraţie şi coordonate cu instituţiile de învăţământ interesate.

Pentru organizarea concursurilor profesionale administraţia colegiului constituie Consiliul de 
coordonare, care include directorul adjunct, metodistul, şefii de catedră şi cadre didactice de 
specialitate pentru fiecare obiect de studiu inclusiv din instituţiile interesate.

Capitolul III. COMPETENŢELE CONSILIULUI DE COORDONARE

Consiliul de coordonare are următoarele competenţe:
♦ stabileşte termenele şi modalitatea de desfăşurare a concursurilor profesionale la disciplina 

concretă;
♦ implică cadrele didactice în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului profesional, 

inclusiv şi din instituţiile de învăţământ interesate;
♦ elaborează testele (probele de concurs);
♦ stabileşte componenţa juriului (inclusiv cadre didactice din instituţiile interesate);
♦ stabileşte componenţa Comisiei de contestare;
♦ gestionează resursele financiare prevăzute pentru desfăşurarea concursului profesional;
♦ aprobă lista nominală a clasamentului concursului profesional;



Capitolul IV. ORGANIZAREA CONCURSURILOR PROFESIONALE

Probele de concurs vor fi constituite, de regulă, dintr-o probă scrisă (test) şi una practică.
Loturile fiecărei instituţii vor fi constituite din câte doi-trei concurenţi la fiecare disciplină.

Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc în baza următoarelor criterii:
♦ corespunderea cu prevederile programelor analitice, raportate la exigenţele superioare 

ale acestora, atât din punct de vedere al volumului de obiective, cât şi al gradului de complexitate;
♦ posibilitatea unei evaluări maximal obiective;
♦ excluderea răspunsului dual şi al aprecierii subiective;
♦ corespunderea volumului solicitat de aptitudini timpului rezervat pentru concurs;
♦ caracterul formativ, creativ şi aplicativ al probelor.

Capitolul V. PREMIEREA Şl STIMULAREA COMPETITORILOR

Juriul stabileşte clasamentul (individual) în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.
Clasamentul competitorilor este afişat după aprobarea de către Consiliul de coordonare.
Numărul de premii decernate:
Premiul I -1
Premiul II - 2
Premiul III - 3
Menţiune -  4.
în cazul acumulării unui punctaj egal de către doi sau mai mulţi participanţi Consiliul de 

coordonare poate modifica modalitatea de premiere.

Capitolul VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR Şl CONTESTAŢIILOR

Competitorul poate contesta rezultatele clasamentului timp de 1 oră din momentul afişării 
acestora, adresând o cerere Comisiei de contestare.

Contestaţiile se examinează în următoarele 2 ore în incinta de desfăşurare a concursului 
profesional în prezenţa competitorului.

Comisia de contestare se compune din cel puţin 2 membri, prezidaţi de preşedintele 
Consiliului de coordonare.

în cazul divergenţelor în apreciere decizia finală aparţine preşedintelui Consiliului de 
coordonare.

Rezultatele contestaţiilor se notează în procesul verbal semnat de către toţi membrii Comisiei 
de Contestare şi se păstrează în arhiva instituţiei organizatoare.



OFERTA

de participare a lotului la disciplina_______________

Prin decizia consiliului de coordonare al instituţiei

sunt delegaţi:

Nr.
crt.

Numele, prenumele 
elevului

Anul de 
studiu

Limba de 
studiu

Numele, prenumele 
profesorului, grad 
didactic

Conducătorul echipei e desemnat(ă) dl(dna)__________________________
(semnătura, numele, prenumele)

Director ___________________
(semnătura)

L.Ş.



PROCES VERBAL

al şedinţei juriului concursului profesional la _______________________
(disciplina)

din________________ 20__

Total membri ai juriului ________________

Prezenţi la şedinţă ________________

Verificând lucrările participanţilor şi apreciind probele practice juriul a decis următorul 
clasament:

Nr.
crt.

Nume, prenume Instituţia, localitatea Punctaj acumulat Locul

Preşedintele juriului

Vicepreşedinte

Membri:

(Nume, prenume) (semnătura)


