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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A  

CONCURSULUI ,,EU ŞI CALCULATORUL” 

 

EDIŢIA a II-a 

ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

1-5 APRILIE 2012 

 
 
 Art. 1. Pentru a veni în sprijinul elevilor care iubesc calculatorul dar şi implicaţiile acestuia în 

viaţa şcolii dar şi în contextul  desfiinţării începând cu anul şcolar 2011-2012 a  Olimpiadelor  

Interdisciplinare Tehnice pe specializări, la Liceul Tehnologic Auto, Craiova  și Liceul 

Tehnologic ,,Horia Vintilă”, Segarcea se organizează concursul interjudeţean  în domeniul 

IT ,,EU ŞI CALCULATORUL”- ediția a II-a. Concursul de adresează elevilor din învățământul 

gimnazial și liceal. 

         Numele concursului este dat de implicaţiile calculatorului în viața elevului dar şi  de faptul că 

acesta este un mijloc foarte util pentru scrierea temelor și pentru îndeplinirea de către elev a unor  

sarcini asemănătoare. Informațiile primite în şcoală au rol important pentru pregătirea de mai târziu 

a elevului, pentru sarcinile de serviciu şi, de ce nu, pentru relaxare.  Obiectivul principal al 

concursului este acela de a încuraja dezvoltarea spiritului de competiţie prin dobândire de 

competenţe specifice domeniului  IT având ca finalitate obţinere de performanţe deosebite. 

      Concursul se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru calculator. 

       Art. 2. Concursul “EU ŞI CALCULATORUL” este organizat în săptămâna 1-5 aprilie 2013, în  

cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

       El oferă posibilitatea de testare a cunoştinţelor elevilor cât şi de pregătire a acestora în 

vederea obținerii unor rezultate deosebite în pregătire la discipline ce nu au concursuri de 

specialitate la nivel judeţean sau chiar naţional. 

  

   Art. 3. Inspectorii de specialitate, în colaborare cu catedra de discipline tehnice  şi conducerea 

şcolilor desemnează echipa de elaborare a subiectelor. Se impune condiţia de a respecta 

programa propusă, incluzând teme din programa pentru concurs. 



 

   Art. 4. Organizarea concursului ,,EU ŞI CALCULATORUL” -ediția a II-a. 

1. Locaţia, data si orele: 

Clasele V-VIII: 

- Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”– 1 aprilie 2013 orele 800-1300 

- Str. Unirii nr. 33, Segarcea, 205400 

Clasele IX-XII: 

- Liceul Tehnologic Auto, Craiova – 3 aprilie 2013 orele 800-1400 

- B-dul Decebal nr. 105, Craiova, DOLJ, 200142 

2. Lotul fiecarei şcoli este format din: 

maxim 3 elevi - Clasele V-VIII 

un echipaj format din 4 elevi - Clasele IX-XII 

3. Fiecare elev trebuie să aibă asupra sa: 

- Carnetul de elev sau legitimaţia de elev; 

4. Nu este permisă utilizarea următoarelor: 

- Calculatoare de orice fel; 

- Telefoane mobile; 

- Aparate de emisie-recepţie; 

- Aparate de înregistrat audio sau video; 

- Orice material ajutător; 

5. Concursul este structurat astfel: 

       Clasele V-VIII 

 O probă ce constă în realizarea unei imagini în format digital în care să se                     

regăsească cele două elemente ,,copilul şi natura” cu ajutorul programului Paint. 

Timpul total de lucru este de 90 de minute. 

 Clasele IX-XII 

    2 probe cu urmatoarea ordine: 

Proba I. Identificarea de componente hardware. Instalarea unui sistem de 

operare.Configurarea unui calculator.Instalarea unor programe specifice şi utilizarea 

acestora după cerinţele de concurs; 

Proba II. Realizarea unor unor pagini Web. 

Timpul total de lucru este de 90 de minute pentru proba I a concursului şi câte 90 de 

minute pentru proba II . 



6. Membrii comisiei de evaluare au dreptul să elimine din concurs un echipaj în cazul 

constatării încălcării regulamentului de concurs. 

7. Calculatoarele vor fi configurate cu respectarea cerinţelor de pe foaia de concurs. 

8. Se vor utiliza doar programe şi informaţii puse la dispoziţie de organizatori. 

9. Realizarea paginilor Web se va face şi în format text dar şi în format html. 

10. Pe durata concursului nu se părăseşte sala de concurs neînsoţit de un supraveghetor. 

11. Evaluarea se  va realiza la sfârşitul fiecărei probe de către membrii  juriului. 

12. Baremele de corectare şi notare vor fi afişate după finalizarea  probei de concurs. 

13. În caz de egalitate, câştigători vor fi cei care s-au clasat pe primul loc la proba I 

respectiv Proba II.  

                  Art. 5. Pentru fiecare probă se vor acorda premii după cum urmează: 

 Premiul I; 

 Premiul al II-lea; 

 Premiul al III-lea; 

 Menţiune; 

 Premiul special al juriului „Pentru cel mai bun utilizator “ din concurs; 

 Alte premii acordate de sponsori. 

 

Premierea:  

Clasele V-VIII  

Luni  1 aprilie  2012, ora 1300 la Liceul Tehnologic ,,Horia Vintilă” 

Clasele IX-XII 

Miercuri  3 aprilie  2012, ora 1400 la Liceul Tehnologic Auto,Craiova 

 

    Art. 6. Cadrele didactice ce vor face parte din comisiile de evaluare vor fi prezenti la   ora 730. 

 

    Art. 7. Programul de desfăşurare a concursului: 

                            Clasele V-VIII   01 aprilie 2013 
 

 830 – 900 – festivitatea de deschidere; 

 900 – 915 – intrarea elevilor în laborator; 

 915 – 930 – instruire pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 930 – 1100 – desfăşurarea probei; 

 1100 – 1200 – evaluarea; 



 1200 – 1230 – afişarea rezultatelor; 

 1300 – festivitatea de premiere. 

 

                            Clasele IX-XII 03 aprilie 2013 

 

 730 – 830 – selectarea subiectelor; 

 830 – 900 – festivitatea de deschidere; 

 900 – 915 – intrarea elevilor în laboratoare ; 

 915 – 930 – instruire pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 930 – 1100 – desfăşurarea concursului; 

 1130 – 1330 – evaluarea finală; 

 1400 – festivitatea de premiere. 

  

Art. 8. Perioada de înscriere : 

     Clasele V-VIII: 25 martie–29 martie 2013, între orele 8.00–16.00, la sediul Liceului    

Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea . 

               Clasele IX-XII: 25 martie–29 martie 2013, între orele 8.00–16.00, la sediul Liceului                         
Tehnologic  Auto Craiova . 

 

Art. 9. Conţinutul probei de concurs: 

Clasele V-VIII 

Probă unică: Realizarea unei imagini în format digital, în care să se regăsescă cele două 

elemente ,,copilul şi natura”, cu ajutorul programului Paint.  

Proba se va susține în ziua concursului în fața comisiei de examinare. 

Clasele IX-XII 

Proba I. Identificarea de componente hardware. Configurarea unui calculator. Instalarea unui 

sistem de operare.Instalarea unor programe specifice şi utilizarea acestora conform cerinţelor; 

Proba II. Realizarea unor unor pagini Web.  

 

Art. 10. Programa de concurs cuprinde: 

Clasele IX-XII 

      1. Arhitectura sistemelor de calcul.  

     2. Sisteme de operare. 

     3. Asamblarea unui sistem de calcul.  



     4. Sisteme de operare şi programe specifice.  

     5. HTML - dezvoltarea unei pagini Web.  

Cei care doresc cazare şi/sau masă sunt rugaţi să anunţe organizatorii cu minimum 5 zile înainte 

de concurs. Cheltuielile legate de deplasare, cazare, masă vor fi suportate de fiecare participant. 

 

 Fișa de înscriere. 

 

Se completează şi se trimite prin e-mail tabelul următor: 

Stănăşel Georgică-Puiţă (Telefon: 0745620369);  E-mail: stanasel_g@yahoo.com  
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Antet 

 

Fișa de înscriere la concursul ,,Eu şi calculatorul-ediția a II-a” 

1-5 aprilie 2013 

 

Nr. 

crt. 
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elevului 
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provenienţă 
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Judeţ 

 

Profesor 

îndrumător 

Profesor însoţitor 

1.   

 

   

2.      

3.      

 

 

Director………………………. 

Semnătura și ștampila 
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Clasele IX-XII 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12.  Profesori coordonatori: 

             Prof. Gavrilă Claudiu-Marcel 

             Prof. Stănășel Georgică-Puiță 

             Prof. Marinescu Cornelia 

 

Pentru orice întrebări referitoare la concursul ,,EU ŞI CALCULATORUL”- ediția a II-a contactaţi: 

Stănăşel Georgică-Puiţă (Telefon: 0745620369) ;  E-mail: stanasel_g@yahoo.com  

  

 DIRECTOR,         DIRECTOR, 

 Prof. Octavian Gavrilă                                               Prof. Claudiu-Marcel Gavrilă 

 

Antet 

 

Fișa de înscriere la concursul ,,Eu şi calculatorul-ediția a II-a” 

1-5 aprilie 2013 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 
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elevului 

Clasa 
Şcoala de 

provenienţă 

Proba la care 

participă 

(Proba I,II sau 

III) 

Localitate/ 

Judeţ 

 

Profesor 

îndrumător 

Profesor 

însoţitor 

1.   

 

 

 

 

 
2.     

3.     

4.     

 

Director………………………. 

Sematura și ștampila 

 


