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TABEL NOMINAL  

cu elevii clasei a XI-Ac,  INVATAMANT PROFESIONAL 

teme alese 

Sesiunea IUNIE 2020 

 

CALIFICARE : SUDOR 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume Tema  

Semnătura elevilor 

1 Bartha A. Istvan Lorand Sudarea tablelor cap la cap prin procedeul de sudare în mediu de 

gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

2 Comiza I. Ovidiu Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PA prin procedeul de sudare în 

mediu de gaz protector activ cu electrod fuzibil (MAG 

3 Costea D. David Petru 

Sorin Dinu 

Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PB prin procedeul de sudare în 

mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

4 Crăciun G.A. George 

Augustin 

Sudarea îmbinărilor în T în poziţia PG prin procedeul de sudare în 

mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

5 Diplaș M. Ioan Răzvan Sudarea îmbinărilor în colţ în poziţia PF prin procedeul de sudare 

în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

6 Lunca G. Elvis Tiberius Sudarea îmbinărilor în colţ în poziţia PD prin procedeul de sudare 

în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG). 

7 Mailat A. Alexandru 

Emilian 

Sudarea îmbinărilor cap la cap în poziţia PF prin procedeul de 

sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

8 Măcău I.R. Iosif Paștin Sudarea îmbinărilor cap la cap în poziţia PF prin procedeul de 

sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

9 Moroșanu S. Adrian 

Robert 

Sudarea îmbinărilor în colţ exterior în poziţia PG prin procedeul 

de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

10 Neagu V. Raul Sudarea îmbinărilor în colţ în poziţia PB prin procedeul de sudare 

în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

11 Păscoi M. Rudolf Daniel Sudarea îmbinărilor în colţ în poziţia PG prin procedeul de sudare 

în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

12 Precup S. Vasile 

Alexandru 

Sudură în găuri rotunde a două table suprapuse prin procedeul de 

sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil (MAG) 

 

Diriginte/ Indrumator 

Prof. Farcas Claudia 

 


