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                                                                                                                                                 Liceul Tehnologic 

                                                                                                                                      ”Capitan Nicolae Plesoianu”  

                                                                                                                                                  Râmnicu Vâlcea 
Nr. 2115/06.04.2022                                                                                                                           Nr. 928/06.04.2022 
                                       

 

Avizat  Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, 

    Inspector școlar general                  Inspector școlar de specialitate           Inspector educativ 

Prof. Mihaela ANDREIANU          Prof. ing. Luminița MANEA          Prof. Adrian CALOTĂ                
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  CONCURSUL judeTean,,automobilul între da și NU” 

REGULAMENT 
 

 

 Concursul se adresează elevilor din învăţământul liceal, profesional, gimnazial și primar 

din județul Vâlcea si din alte județe 

 Concursul NU presupune taxă de participare din partea elevilor, părinților sau 

cadrelor didactice. 

 

 

  

 

  

 

 

Descriere 

• Elevii participanţi la această secţiune vor susţine 2 probe individuale: 

1.proba de rezolvare chestionar de legislatie auto, pe calculator, din programa 

examenului de conducere auto DRPCIV 

2. 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. 

• Punctajul final al concurentului este format din: punctaj proba 1 + punctaj proba 2 

Coordonator secțiune: ing. STROE ION ;  email :  stroe_ion@yahoo.com 

 

 

  

 

 

 

Descriere 

• Elevii participanţi la această secţiune vor susţine 2 probe individuale: 

1.proba scrisă – rezolvare chestionare privind sănătatea şi securitatea muncii, 

prevenirea și stingerea incendiilor și regulile specifice desfășurării probelor practice la 

postul de lucru în Atelierul auto al şcolii – timp de rezolvare 15min. 

2. proba practică de demontare/ montare desfaşurată în Atelierul auto al şcolii 

• Elevii se vor prezenta cu salopetă de lucru şi 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 către comisie, în ziua concursului, în prezenţa elevilor. 

• Media finală se va calcula astfel: 25% chestionar şi 75% proba practică. 

 

• Teme propuse: 

1. Înlocuirea pompei de apa 

2. Înlocuirea amortizorului telescopic de la una din roțile față ale unui autoturism. 

3. Înlocuirea pompei de ulei la motorul unui automobil. 

4. Înlocuirea periilor colectoare ale electromotorului de pornire. 

SECŢIUNEA I 

Cel mai priceput şofer! 

SECŢIUNEA II 

Abilităţi practice auto – o 

șansă pe piaţa muncii! 

A. SECŢIUNILE şi CERINŢELE de participare: 
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5. Înlocuirea filtrelor de combustibil 

6. Înlocuirea uleiului uzat din motor şi a filtrului de ulei 

7. Înlocuirea plăcuţelor de frână, la frâna cu disc.  

8. Înlocuirea discului de fricţiune al ambreiajului unui autoturism.  

9. Înlocuirea garniturii de chiulasă.  
 Fișa de evaluare a probei practice respectă criteriile temelor din Lista nationala pentru Examenul 

de certificare profesionala – calificarea Mecanic auto. 

Coordonatori secțiune: ing. NEAGOE IOANA,  email: oana_aritina@yahoo.com 

    ms. ZARIESCU CONSTANTIN, email : costyzariescu@gmail.com 

 

 

 

  

 

Descriere 

A. Pentru elevii din clasele  I-IV si V- VIII 

• desene relevante pentru tema concursului 

• Dimensiunea acestora rămâne la alegerea elevului. Produsele vor fi punctate pentru 

creativitate, talent, armonie cromatica, impact vizual şi de mesaj. 

B. Pentru elevii din clasele  IX –XII  învățământ liceal și profesional 

• Afise realizate în diverse tehnici de lucru (colaj, fotografie, desen etc) conţinând pe 

lângă imagini şi un slogan, ambele relevante, pentru tema concursului. 

• Dimensiunea si tehnica de lucru a acestora rămâne la alegerea elevului. Produsele vor 

fi punctate pentru creativitate, armonie cromatica, impactul sloganului. 

➢ Se  specifică pe verso numele elevului,  profesorului îndrumător și şcoala. Lucrările elevilor vor 

fi trimise prin poștă sau electronic. 

Coordonator secțiune: ing. RADU ALINA, email: aly_radu@yahoo.com  

 

 

 

 

 

Descriere 

• Cerinţe de conţinut/ redactare: 

 -titlul sugestiv; creativitate, originalitate; conţinutul să dezvolte tema propusă. 

               -să respecte formatul epigramei; tehnoredactarea se va face utilizând caractere 

româneşti/TNR 12; spațiere Line Spacing Single) 

 -se trimit impreună cu fişa de înscriere, pe adresa concursului. 

• La această secțiune, participarea este indirectă. 

Cerințe de tehnoredactare  

 Lucrările vor fi redactate în format electronic, format  A4, font Times New Roman, corp de 

literă 12, la un rând; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat; la două 

rânduri de titlu se vor scrie: numele elevului, clasa,  școala de proveniență, numele și prenumele 

cadrului didactic coordonator (Times New Roman 12). La două rânduri de numele autorului se 

scrie textul (Times New Roman 12). Fiecare coordonator poate să participe la concurs cu 

maximum două epigrame 

 Epigramele,  împreună cu fișa de înscriere vor fi transmise simultan, dar în documente 

separate, în format electronic, pe adresa de e-mail a 

concursului,automobilulintredasinu@yahoo.ro . 

Coordonator secțiune: prof. Nica Mădălina, email: nica_madalina78@yahoo.com 

 

Notă: După desfașurarea concursului, lucrările elevilor de la secțiunile III și IV  vor fi publicate 

în revista concursului ,, Automobilul între DA şi NU”- 2022, cu  ISSN, format electronic. 

Coordonator revistă: prof. NEAGOE IOANA email: oana_aritina@yahoo.com 

 

 

 

SECŢIUNEA III 

Automobilul viitorului 

SECŢIUNEA IV 

Automobilul, moft sau  

necesitate?– epigrame 

mailto:automobilulintredasinu@yahoo.ro


4 

 

 

 

 

 
 

Descriere 

Întreceri sportive: 

• tenis de masă - categoria I - liceu 

• fotbal              - categoria II – gimnaziu 

• regulament de organizare a competiţiilor sportive ONSS şi OG 

• tabela BERGER 

Coordonator secțiune: prof. NICOLAESCU STEFAN ADRIAN,  

 email : nicolaescu_stefan_adrian@yahoo.com 
 

 

 

 

 

•  Pânā la data de 9 mai 2022, fişele de înscriere vor fi trimise prin e-mail pe adresa concursului: 

automobilulintredasinu@yahoo.ro. Depăşirea datei de confirmare a participării are drept 

consecinţă neînscrierea în concurs. 

 

•  Pentru secţiunea III, lucrările elevilor vor fi expediate prin poştă la adresa:Liceul Tehnologic 

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

menţiunea „pentru concursul Automobilul între DA şi NU”  sau online(scanate) pe adresa de 

email a concursului, în situatia în care expedierea prin poștă nu este posibilă. 

• Participanții care doresc să primească diplomele/parteneriatele prin poștă, vor trimite pe adresa 

școlii un plic A4, autoadresat, timbrat (4 timbre) cu destinatarul  completat pe plic (numele 

profesorului indrumator/adresa). 

        Persoană de contact - CALOTĂ LUMINIŢA email: luminitae@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

Vor fi premiaţi primii trei elevi clasaţi (premiul I, II, III) şi Menţiuni, în funcţie de 

punctajul obţinut pe lucrare şi numărul  elevilor înscrişi pe secţiune. 

În urma deliberării, juriul va acorda diplome 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 

  

Director,                                                               Coordonator, 

Prof.ing. Cristiana BITICĂ                                    Prof.ing. Cristiana BITICĂ 

                                                                               Prof. Ing. Ioana NEAGOE  

                                                                      Prof. Mădălina NICA  

 

B.  ÎNSCRIERE ȘI ORGANIZARE 

 

C. EVALUARE ȘI PREMIERE 
 

SECŢIUNEA V 

Sport versus sedentarism la 

volan 

mailto:automobilulintredasinu@yahoo.ro

