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Concursul  Judeţean de Informatică 
 

Suceava 2014 
 

Organizator: Palatul Copiilor Suceava 
Coordonator: prof. Șoiman Ștefania  
Scop : motivarea elevilor talentaţi din clasele primare şi gimnaziale pentru 
participarea la competiţii specifice domeniului IT 
Obiective specifice: 

 Realizarea unui schimb de experienţă între membrii şi coordonatorii cercurilor 
de informatică din  palate şi cluburi ale copiilor; 

 Descoperirea copiilor interesaţi, talentaţi şi performanţi din domeniul IT; 

 Promovarea competitivităţii şi fair-play-ului în rândul tinerilor. 
 
Perioadă de desfăşurare: 

 10 mai 2014 
 
Loc de desfăşurare: 
Palatul Copiilor Suceava, Cercul de informatică şi Sala AeL şi cluburile copiilor din 
judeţul Suceava. 
 
Secţiuni: 
Concursul se adresează elevilor care participă la cercurile din domeniul IT din 
palatul si cluburile copiilor. 

Secţiunea Clasele 

Programare II-VIII 

MS WORD II - V 

MS Power Point III-VIII 

MS EXCEL V – VIII 

Organizarea concursului 
 

1.Înscriere:  
Înscrierea elevilor se va face de către de către profesorul coordonator al 

cercului la organizatorii concursului, profesor de informatică Liviu Pînzaru.  
Date de contact: 

 pacosv2011@gmail.com Cercul de informatica coordonat de prof. Șoiman 

Ștefania 
 pinzaruliviu@yahoo.com, Cercul operare si programare oordonat de prof. 

Liviu Pinzaru 
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 secretariatul Palatului Copiilor Suceava, telefon/fax 0230 522984, 
www.pacosv.ro   

 
Termenul limită de înscriere este 7 MAI 2014, ora 1200. Echipele vor confirma 

prezenţa pe baza unei fişe de înscriere conform modelului din anexă. 
  
2. Probe concurs 
 
Secţiunea Programare 
Proba de concurs  va consta în rezolvarea a două probleme timp de 1h30’ (cl. II – IV), 
2h (cl. V-VIII).   Proba se va susţine utilizând mediul de programare Codebloks. 
 
Secţiunea MS WORD 
Proba de concurs  va consta clasele II – V în reproducerea unei fise de lucru timp de 
1h   Proba se va susţine utilizând Microsoft Office Word 2007 / 2010.   
 
Secţiunea MS PowerPoint 
În cadrul acestei secțiuni se formează trei grupe astfel: clasele III-IV, clasele V-VI și clasele 

VII-VIII. Proba de concurs  va consta în reproducerea unei fise de lucru în timp de 
1h30’.   Proba se va susţine utilizând Microsoft Office PowerPoint 2007 / 2010 
 

Secţiunea MS EXCEL 
Proba de concurs  va consta în reproducerea unei fise de lucru timp de 1h30’ (cl. V – 
VII).  Proba se va susţine utilizând Microsoft Office Excel 2007 / 2010. 
 

 Probele se vor desfăşura în laboratorul de informatică a fiecărei unităţi 
şcolare înscrise în concurs. Subiectele vor fi trimise pe e-mail în ziua desfăşurării 
probelor profesorilor coordonatori ai cercului de informatică,  în intervalul orar   
800 – 830.  Concursul se va defăşura în intervalul orar stabilit pentru fiecare secţiune.  
Ora intrării in concurs a elevilor este de 830, ora la care elevii participanţi vor da 
prima slavare. La terminarea timpului de lucru afectat probei respective se va da 
ultima salvare. La expirarea timpului de lucru profesorii îndrumători vor trimite 
arhiva cu lucrările elevilor pe adresa de e-mail a organizatorului, având la dispoziţie 
15 minute pentru aceasta, (după ce ultimul elev rămas în concurs şi-a terminat timpul de 
lucru regulamentar afecat la care participă). 

De la fiecare grupă/clasă se vor califica elevii cu cele mai bune rezultate (cel 
mai mare punctaj). În cazul în care există concurenţi la aceeaşi clasă care au 
punctaje egale, comisia poate organiza un baraj de departajare. Lucrarile realizate de 
catre concurenti vor deveni proprietatea palatului copiilor în calitate de organizator, acesta avand 
dreptul de a le publica. 
 

                               Director, Organizatori concurs, 
 

      prof. Choleva Biatrice              prof. Șoiman Ștefania 

       prof. Liviu Pînzaru 
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