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Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleşoianu” – Râmnicu Vâlcea 
 

REGULAMENT 
 

 Concursul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a – a XII-a învăţământ de zi. 
 Concursul va da posibilitatea elevilor să participe la una sau mai multe din secţiunile  

concursului, fără taxă de participare. Se va completa câte o fişă de participare pentru fiecare 
secţiune în parte. 
 
A. SECŢIUNILE şi CERINŢELE de participare: 

1. Cel mai priceput şofer! - rezolvare chestionare de legislaţie auto şi  proba de conducere în 
poligon  

Persoana de contact: ing. STROE ION ;  tel. 0771148985         
• Elevii participanţi la aceasta secţiune vor susţine 2 probe: proba de rezolvare 

chestionar de legislatie auto, pe calculator, din programa examenului de conducere 
auto şi proba de conducere auto. 

• Proba de conducere auto din poligon este condiţionată de promovarea probei de 
legislaţie auto (min 22 puncte) şi se efectuează pe autoturism LOGAN – şcoală. 

• Proba de conducere auto este formată din elemente de garare partea dreapta cu faţă / 
ieşire din garare, mers sinuos, parcare laterală dreapta / ieşire din parcare, mersul cu 
spatele, garare cu spatele pe dreapta. 

2. Abilităţi practice auto – o sansă pe piaţa muncii! – proba practică de montare/demontare 
motoare desfaşurată în Atelierul auto al şcolii 

• Teme: 1.Schimbarea termostatului la automobil Dacia. 2. Schimbarea garniturii de 
chiulasă–motor Dacia 1300. 3. Înlocuirea membranei la pompa de alimentare. 4. 
Înlocuirea garniturii la pompa de apa – motor Dacia 1300.   

• Elevii se vor prezenta cu salopetă de lucru, vor participa la instructajul de protecţia 
muncii înainte de începerea probei.  

• Toti participanţii vor executa o singură probă practică dintre cele enumerate, trasă la 
sorţi de comisie în ziua concursului, în prezenţa elevilor. 

Persoana de contact: ms. JIANU GHEORGHE;  tel. 0736068377                                                               
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3. Automobilul din viaţa noastră – spot publicitar - prezentare materiale video cu  sonor pe 
tema concursului ( Movie maker, Power point  sau alte programe; timp 30sec-90sec. Se vor 
puncta: respectarea structurii spotului (decor, personaje, text, coloană sonoră), 
creativitatea, originalitatea, puterea de convingere, corelarea cu tema concursului. 

 Persoana de contact: prof. MANEA CERASELA; tel. 0747085512 
          

4. Multiplele faţete ale automobilului – expoziţie desene realizate cu creioane/carioca/acuarele  
(pe carton, în format A3 sau A2, specificându-se numele elevului/profesorului şi şcoala pe 
lucrare, în partea dreapta, jos pe faţa lucrării)  

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

5. Automobilul prieten sau duşman –epigrame.  
Cerinţe de conţinut/ redactare: 

 -titlul sugestiv; originalitate; conţinutul să dezvolte tema propusă. 
 -minimum  2 strofe (format Word; caractere româneşti/TNR 12; Line Spacing Single) 
 -se trimite impreună cu fişa de înscriere, pe adresa concursului. 

Persoana de contact: prof. NICA M ĂDĂLINA; tel. 0770965810                                             
NOTĂ: 
• Pânā la data de 10 mai 2015 fişele de înscriere vor fi trimise prin e-mail pe adresa concursului: 
automobilulintredasinu@yahoo.ro;   
• 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 între DA şi NU”  
• Persoana de contact – organizare concurs: ing. BITIC Ă CRISTIANA; tel. 0741227484 

 

B. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE: 
08.00 – 09.00 – Primirea participanţilor şi invitaţilor 
09.00 - 09.30 – Deschiderea oficială 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 şi  PREMIERE 
Produsele prezentate la secţiunile 3, 4 şi 5 vor fi punctate pentru creativitate, talent, armonie, 

impact asupra publicului, mesajul/legatura cu tema concursului. 
Vor fi premiaţi primii trei elevi clasaţi (premiul 1, 2, 3) şi Menţiuni, în funcţie de punctajul 

obţinut pe lucrare/produs/ probă practică şi numărul de elevi înscrişi pe secţiune. 
În urma deliberării juriul va acorda diplome, cupe, medalii şi premii pentru primii clasaţi la 

fiecare secţiune. Toţi elevii şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. 
Nu sunt admise contestaţii privind decizia juriului. 
 

D. DETALII despre ORGANIZARE 
În dimineaţa sosirii profesorii însoţitori vor prezenta tabelul cu elevii participanţi (nume, 

prenume, CNP, semnatura) şi delegaţia semnate şi ştampilate de conducerea şcolii, conţinând numele 
profesorului şi al şoferului. 

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi. 
Cheltuielile de cazare în căminul şcolii vor fi suportate de către organizatori. 
Costul combustibilului pentru proba de poligon va fi suportată de către organizatori. 
Autoturismele – şcoală vor fi asigurate de către organizatori. 

 


