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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

Concurs regional - domeniul tehnic 

“INTERSECȚIA TEHNICII CU INFORMATICA”-I.T.I. 

Ediţia II,  9 mai 2019 

 

 

1.ARGUMENT: 

Concursul “INTERSECȚIA TEHNICII CU INFORMATICA”-I.T.I. este conceput ca o 

activitate care să promoveze tehnica și informatica în rândul elevilor care doresc să 

descopere noi informații, să aplice și să se orienteze spre o cariră din domeniu. 

2.GRUP ȚINTĂ(beneficiari direcți): Elevii din școală și elevii participanți la proiect datorită  

parteneriatelor. 

3.LOCUL DESFĂȘURĂRII: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galaţi, strada 1Decembrie 

1918, nr.25, tel. 0236/463740, site: ltaurelvlaicu.ro 

4.CALENDARUL CONCURSULUI: 

 Concursul se va desfăşura în data de 9 mai 2019. 

 Perioada de înscriere: pâna 21 aprilie  2019 

 Transmiterea rezultatelor: iunie 2019 

5.SECŢIUNI ale concursului: 

A. DOMENIUL AUTOMATIZARE ȘI INFORMATICĂ: ”Utilizarea roboților în 

activitățile tehnologice” 

B. DOMENIUL MECANIC: ” Tehnologii moderne aplicate în diferite domenii de 

activitate”  

Pentru ambele secțiuni vor concura: 

  - lucrări științifice din domeniul automatizări, informatic și mecanic, în format .doc sau 

.docx, prezentări ppt. sau pptx, filme, prezi, movie maker etc.  

 - lucrări practice din domeniul automatizări, informatic și mecanic: roboței, produse din 

metal, panoplii, afișe, albume, reviste și reclame, firme de exercițiu. 

Profesorii vor avea ocazia să prezinte lucrări științifice cu grad ridicat de noutate în format 
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.doc sau .docx, ppt. 

6.CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concurs: 

Înscriere (documentele vor fi transmise pe mail-ul fiecarei secțiuni) 

 Elevii vor fi  înscriși prin intermediul unui profesor îndrumător, conform fişei de 

înscriere (anexa 1). 

 Acordul de parteneriat completat (anexa 2), semnat şi ştampilat, în două exemplare nu 

este obligatoriu 

 Acord privind prelucrarea datelor, în cazul în care apar elevi filmați sau fotografiați. 

Participarea la concurs este directă, indirectă şi nu se percepe taxă. 

 Lucrările  vor fi trimise până la data de 21.04.2019. 

 Lucrările practice vor fi trimise sau aduse, direct la adresa școlii( Liceul Tehnologic 

”Aurel Vlaicu”, str. 1 Decembrie 1918, nr 25, Galați, jud Galați) pentru profesorul 

responsabil de domeniu respectiv. 

 Lucrările în format electronic vor fi trimise pe adresa de e-mail a profesorilor 

responsabili astfel: 

Pentru domeniul electronică și automatizări: 

                            Responsabil prof. ANGHELE DESILIA e-mail: 

desilia_anghele@yahoo.com 

Tel.0752218870 

Pentru domeniul informatic: 

                          Responsabil  prof. NECULA MIOARA e-mail: 

mioaranecula2010@yahoo.com  

Tel.0740589730 

Pentru domeniul mecanic:  

                          Responsabil prof. LUNGU VIORICA STELUȚA e-mail: 

viorelia16@yahoo.com 

                                                                                                                      Tel. 0746175571 

Evaluare 

Lucrările vor fi evaluate de comisia de evaluare, cu ajutorul ”grilei de evaluare” (anexa 3).  

Se vor acorda diplome cu premii (I, II, III, mențiune și premii speciale), pentru cel mult 30% 

din lucrările evaluate și ierarhizate în ordine descrescătoare conform punctajului obținut, 

diplome de participare și adeverințe de coordonare. 

Diplomele vor fi expediate după concurs până în luna iulie 2019. 
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