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CONCURS DE INFORMATICĂ

“IT INNOVATION-Solutions for tomorrow”
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
CAPITOLUL I. Cadrul General
Concursul “IT INNOVATION-Solutions for tomorrow” are ca obiectiv general promovarea
ideilor de competiţie şi performanţă a studiului disciplinei informatică, stimularea creativităţii elevilor şi
valorificarea cunoştinţelor dobândite la clasă.
CAPITOLUL II. Obiectivele concursului
Stabilirea de parteneriate cu școli din alte județe
Crearea de proiecte originale în domeniul software
Implicarea unor firme din domeniul IT și a facultăților cu profil IT
CAPITOLUL III. Organizarea şi desfăşurarea concursului
Concursul este organizat de către LICEUL TEORETIC “Avram Iancu” Cluj-Napoca, iniţiatorul
acestei competiţii. În organizarea şi desfăşurarea concursului, pot colabora si societăţi sau instituţii
ştiinţifice, culturale, organizaţii nonguvernamentale, autorităţi locale, cu persoane juridice sau fizice care
sunt interesate în a sponsoriza aceste activităţi, în condiţiile prezentului regulament.
La etapa interjudețeană elevii îşi prezintă proiectele în faţa comisiei regionale de concurs.
Cocursul are următoarele secţiuni :



Secţiunea Pagini Web
Secţiunea Soft

La ambele secţiuni pot participa elevi din clasele 9-12 care au realizat proiecte, indiferent de filiera,
profilul sau specializarea la care studiază. Proiectele pot fi realizate de unul sau doi elevi, în orice mediu
de programare.
Se pot acorda premii (I, II, III), mențiuni și premii speciale.
Modul de jurizare, numărul de premii I, II si III și mențiuni pentru fiecare categorie de concurs și
modul în care se acordă acestea, sunt stabilite de Comisia de evaluare.

PRECIZĂRI PENTRU AMBELE SECŢIUNI:
Un elev/echipă poate participa atât la secţiunea Pagini Web cât şi la secţiunea Soft cu câte un proiect.
Nu vor fi admise în concurs proiecte care au fost prezentate în anii precedenţi la acest concurs.
Pentru fiecare din proiectele prezentate concurenţii vor avea:
1 CD care va conţine proiectul în variantă executabilă şi documentaţia proiectului.
Proiectele prezentate trebuie sa fie funcţionale pe sistemele de operare Windows Vista si Windows 7.
Documentaţia scrisă va conţine:
- pagina de titlu cu denumirea proiectului, autor, clasa, şcoala, profesorul îndrumator
- prezentarea proiectului: tema proiectului şi motivaţia alegerii sale, structura proiectului,
modalităţi de implementare (clase, programe, elemente de interfaţă etc.), screenshot-uri, punctele
tari ale proiectului din punct de vedere al autorului
- posibiltăţi de dezvoltare ulterioară a proiectului, utilitate.
- referinţe bibliografice

