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REGULAMENT 
 Concursul se adreseaza elevilor de liceu, clasele a IX-a – a XII-a invatamant de zi. 

 Concursul va da posibilitatea elevilor sa participe la una sau mai multe din sectiunile 

concursului, dupa preferinta. Se va completa cate o fisa de participare pentru fiecare sectiune in 

parte. 

 

A. SECŢIUNILE  si CERINTELE de participare: 
1. Cel mai priceput sofer! - rezolvare chestionare de legislaţie auto si  proba de conducere în 

poligon  

Persoana de contact: ing. STROE ION ;  tel. 0771148985         

 Elevii participanti la aceasta sectiune vor sustine 2 probe: proba de rezolvare 

chestionar de legislatie auto, pe calculator, din programa examenului de conducere 

auto si proba de conducere auto. 

 Proba de conducere auto din poligon este condiţionată de promovarea probei de 

legislaţie auto (min 22 puncte) si se efectuează pe autoturism LOGAN – şcoală 

 Proba de conducere auto este formata din elemente de garare partea dreapta cu fata / 

iesire din garare, mers sinuos, parcare laterala dreapta / iesire din parcare, mersul cu 

spatele, garare cu spatele pe dreapta. 

2. Abilităţi practice auto – o sansa pe piata muncii! – proba practică de montare/demontare 

motoare desfaşurată în Atelierul auto al şcolii 

 Teme: 1.Schimbarea termostatului la automobil Dacia. 2. Înlocuirea contactelor 

platinate si reglarea acestora. 3. Înlocuirea membranei la pompa de alimentare.  

4. Inlocuirea garniturii la pompa de apa – motor Dacia 1300.   

 Elevii se vor prezenta cu salopeta de lucru, vor participa la instructajul de protectia 

muncii inainte de inceperea probei.  

 Toti participantii vor executa o singura proba practica dintre cele enumerate, trasa la 

sorti de comisie in ziua concursului, in prezenta elevilor. 

Persoana de contact: ms. JIANU GHEORGHE;  tel. 0736068377                                                                  

               

3. Automobilul prieten sau dusman - prezentări Power point/ filme pe tema concursului (max 

15 diapozitive / respectiv max 3 minute, cu fond sonor) 

Persoana de contact: prof. OPRESCU CLAUDIA; tel. 0742182544 

          

4. Multiplele faţete ale automobilului – expoziţie: desen, colaj foto (pe carton, în format A3 sau 

A2, specificându-se numele elevului/profesorului şi şcoala pe lucrare, in partea dreapta, jos 

pe fata lucrarii) 

Persoana de contact: ing.CALOTA LUMINITA; tel. 0735179059 

 

5. Sport  versus sedentarism la volan–întreceri sportive (tenis de masă) 

Persoana de contact: prof. MATEI ALIN; tel. 0742947073 
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NOTĂ: 

 Pânā la data de 10 mai 2014 fisele de înscriere vor fi trimise pe mail bitica_cristiana@yahoo.com;   

 Pentru secţiunea 4 lucrările elevilor vor fi expediate prin poştă sau depuse la secretariatul 

Liceului Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleşoianu, str. Gabriel Stoianovici, nr. 5, Rm. Vâlcea, jud. 

Vâlcea, cu menţiunea „pentru concursul Automobilul intre DA si NU” 

 Persoana de contact – organizare concurs: ing. BITICĂ CRISTIANA; tel. 0741227484 

 

B. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 
08.00 – 09.00 – Primirea participantilor si invitatilor 

09.00 - 09.30 – Deschiderea oficiala a concursului; 

09.30 -13.00 – Desfăşurarea programului pe secţiuni; 

13.00 -14.00 – Jurizarea lucrărilor/ probelor 

14.00- 15.00 – Festivitatea de premiere 
 

C. EVALUARE si  PREMIERE 
Produsele prezentate la sectiune 3 si sectiunea 4 vor fi punctate pentru creativitate, talent, 

armonie, impact asupra publicului, mesajul/legatura cu tema concursului. 

Vor fi premiati primii patru elevi clasati (premiul 1, 2, 3 si mentiune), in functie de punctajul 

obtinut pe lucrare/ produs/ proba practica/scor in functie de sectiune. 

In urma deliberarii juriul va acorda diplome, cupe, medalii si premii pentru primii clasati la 

fiecare sectiune. Toti elevii vor primi diplome de participare. 

Nu sunt admise contestatii privind decizia juriului. 

 

D. DETALII despre ORGANIZARE 
In dimineata sosirii profesorii insotitori vor prezenta tabelul cu elevii participanti (nume, 

prenume, CNP, semnatura) si delegatia semnate si stampilate de conducerea scolii, continand numele 

profesorului si a soferului. 

Cheltuielile de transport vor fi solicitate de catre participanti. 

Cheltuielile de masa si cazare in caminul scolii vor fi suportate de catre organizatori. 

Costul combustibilului pentru proba de poligon va fi suportata de catre organizatori. 

Autoturismele – scoala vor fi asigurate de catre organizatori. 

SDV-urile si standurile de lucru necesare probei practice vor fi asigurate de catre organizatori. 

Depasirea datei de confirmare a participarii are drept consecinta neinscrierea in concurs. 
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