
 

 

 

 

 

 

CONCURS 

 

 

 

SIMODE IMPEX SRL (organizator)  

în parteneriat cu Liceul Tehnologic 

Auto-Craiova şi ION Service SRL(sponsor) 

organizează concurs pentru calificarea profesională: 

Mecanic auto 

 

1. Conditii de inscriere 

- media semestrului I: minim 6 (șase) 

- prezenta: maxim 20 absențe pe semestrul I  

-media la purtare pe semestrul I: 10 (zece) 

- inscrierile se fac pe pagina de Facebook SIMODE sau la liceu, pana la data de 

15.02.2017. 

Lista celor inscrisi va fi publicata pe Facebook și la avizierul liceului. 

 

Excepție pentru înscrierea elevilor: în cazul în care nu se înscriu minim 20 de 

participanți care îndeplinesc condițiile, atunci înscrierea candidaților care NU îndeplinesc 

condițiile menționate, se va putea face doar cu recomandarea dirigintelui clasei. 

 

2. Desfasurarea concursului 

Proba teoretica  

Testul se va realiza dupa materialele puse la dispozitie de SIMODE si validate de liceu. 

Materialele vor fi postate pe Facebook, pe pagina evenimentului dedicat concursului, pe 

site-ul liceului sau pot fi consultate la secretariatul liceului.  

Proba se va desfasura in incinta Liceului Tehnologic Auto Craiova, marti 28.03.2017. 

Nota minima la test va fi 7.5 si va fi eliminatorie, la proba practica trecand cei care au 

punctaj minim la testul teoretic, 

 

Proba practica 

Se va desfasura la sediul SIMODE, sub supravegherea unei comisii mixte, cu 

reprezentanti ai SIMODE, ION Service, AUL si Liceul Tehnologic Auto.  

Proba va avea atat barem de timp cat si criterii de evaluare dupa ordinea efectuarii 

operatiilor si corectitudinea lor. 

 

Proba practica va avea doua etape: 

 

Etapa I. Schimb placute frana la modelul PEUGEOT 307 

http://www.peugeot.com.ro/
https://www.facebook.com/liceul.t.autocraiova
https://www.facebook.com/liceul.t.autocraiova


 

Aceasta proba se va desfasura marti 2.05.2017. 

Etapa va fi eliminatorie, la etapa aII-a intrand doar cei care au luat minim nota 6 (șase)  

 

 

 

Etapa aII-a. Revizie simplificata la modelul PEUGEOT 206 

 

Aceasta proba se va desfasura luni, 8.05.2017 si la ea vor participa concurentii calificati 

de punctajul obtinut la schimbul de placute de frana. 

Punctajul obtinut la aceasta etapa va depinde de incadrarea in baremul de timp si de 

respectarea ordinii operatiilor si a corectitudinii acestora. 

 

Concurentul cu punctajul cel mai mare primeste premiul I, reprezentat de un scuter 

PEUGEOT Django, oferit de SIMODE, organizatorul concursului. 

Urmatorul clasat va primi premiul II, reprezentat de un laptop, oferit de ION Service, 

sponsor al concursului. 

Acordarea premiilor se va face in cadru festiv la Liceul Tehnologic Auto Craiova, in ziua 

de 9 mai, de ziua liceului.  

 

NOTA: Concursul se tine cu minim 20 participanti. 

  

Înscriere concurs   
 

https://www.facebook.com/events/698776303616878/

