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I.Ş.J. DÂMBOVIŢA   ASOCIAŢIA NEWPROJECTS        LICEUL „I. H. RĂDULESCU” 

                            TÂRGOVIŞTE        
 
 

REGULAMENT DE CONCURS 
 
 
I. Consideraţii generale 
 

1. Denumire:  INFOGATES JUNIOR 

2. Scopul: Stimularea participării elevilor din învăţământul gimnazial din judeţul Dâmboviţa, la 
activităţi educative ce le pun în evidenţă creativitatea. 
3. Locul şi perioada desfăşurării concursului: Târgovişte / 12. 01. 2011 – 10. 04. 2011. 
Etapa locală se va desfăşura până la 18.03.2011, iar etapa finală (judeţeană) a concursului se 
va desfăşura în data de 10. 04. 2011, la Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte. 
4. Organizatori: 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Regele Carol I, nr. 

64, telefon/ fax 0245.211.891; 
o Persoană de contact: prof. Nicolae Istrate, inspector de specialitate; 

- Asociaţia NewProjects, www.newprojects.org 
o Persoană de contact: prof. Radu Tăbârcă, Liceul „Ion Heliade Rădulescu” 

Târgovişte, e-mail rtabarca@yahoo.com, tel. 0726.263.481. 
  -   Liceul „I.H. Rădulescu” Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Bd. Unirii, nr. 28, tel/fax: 
0245.213.941, web: http://ihr.valahia.ro, e-mail: liceu_ihr@yahoo.com  

o Persoană de contact: prof. Florina Florea, director 
5. Participanţi vor fi elevi din învăţământul preuniversitar gimnazial. 
 

II. Etapele concursului 
 
1.   Concursul se desfăşoară în 2 etape: 
- la nivel local (fiecare unitate de învăţământ), până la data de 18.03.2011; 
- judeţean (etapa finală) la data de 10.04.2011. 

2. Înscrierea participanţilor la etapa judeţeană se va face până la data de 01.04.2011, pe baza 
unui tabel stampilat şi semnat de conducătorul unităţii şcolare.  
Fiecare unitate şcolară poate participa cu maxim 10 elevi. 
3. Concursul începe la ora 9.00, în data de 10.04.2011. Fiecare concurent se prezintă însoţit 
de profesorul coordonator. 
Neprezentarea la timp atrage după sine descalificarea concurentului ! 

 
III. Metodologia de desfăşurare a concursului  
 
1. La nivelul judeţului, se va constitui o comisie de organizare având în componenţă 
reprezentanţi ai instituţiilor/structurilor organizatoare. 
2. Comisia de organizare va fi constituită până la data de 01.03.2011. 
3. Concursul se va desfăşura pe grupe de vârstă, după cum urmează: 

-  Gr. 1: Elevi din clasa a V-a; 
- Gr. 2: Elevi din clasa a VI-a; 
- Gr. 3: Elevi din clasa a VII-a; 
- Gr. 4: Elevi din clasa a VIII-a. 

 
Concursul va avea următoarele probe: 
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 Proba I – probă practică la calculator 

 Proba II – realizarea şi prezentarea unui proiect multimedia cu o tema dedicată „2011 – 
Anul Internaţional al pădurilor” 

4. Lucrarea va fi realizată şi prezentată individual. 
5. Profesorii asistenţi, pe durata desfăşurării probei practice vor fi instruiţi de membrii Comisiei 
de organizare şi desfăşurare a concursului. 

 
IV. Probele de concurs  
 
1. Proba I 
 Proba practică constă în rezolvarea unor cerinţe folosind următoarele programe din pachetul 
Microsoft Office astfel: 

-  clasa a V-a: Microsoft Word  
- clasa a VI-a: Microsoft Word, Microsoft Power Point 
- clasa a VII-a: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel 
- clasa a VIII-a: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Publisher 

Versiunile obligatorii de lucru pentru proba practică sunt Microsoft Office 2003 şi Microsoft 
Office 2007. 
 Timpul alocat probei practice este de 45 minute. 
 

2. Proba II  

Proiectele vor fi însoţite de o documentaţie scrisă care va conţine: 
- pagina de titlu cu denumirea proiectului, autor, clasa, şcoala, profesorul îndrumător/ 
coordonator ştiinţific; 
- prezentarea proiectului: ideea centrală, structura proiectului, modalităţi de realizare, 
screenshot-uri, produse software utilizate; 
- punctele tari ale proiectului din punct de vedere al autorului; 
- posibilităţi de dezvoltare ulterioară a proiectului; 
- utilitate; 
- referinţe bibliografice etc. 
 Proiectul multimedia poate fi realizat sub formă de prezentare, publicaţie (revistă), site web 
etc. 
 

V. Evaluare şi jurizare 
 

1. Organizatorii vor asigura evaluarea şi jurizarea concursului prin constituirea de comisii 
competente şi imparţiale. Pentru fiecare grupă de vârstă se va constitui o comisie formate  din 
cel puţin 3 membri. 

2. Componenţa comisiilor de evaluare şi jurizare, pentru fiecare secţiune de concurs, va 
fi stabilită de către organizatori, până pe data de 04.04.2011. 

3. Nu vor putea fi membrii în comisiile de evaluare şi jurizare cadrele didactice care, la 
clasa/clasele sau disciplina/disciplinele respective au rude sau elevi în concurs. 

4.Criteriile efective de evaluare se stabilesc de către comisii cu o zi înainte de începerea 
concursului şi vor fi comunicate participanţilor. 

5. Notarea lucrărilor se face cu punctaj de la 0 la 100. 
     6. Criterii generale de evaluare: 
 ORIGINALITATE – atât a temei, cât şi a modului de realizare 
 CONŢINUT – privind calitatea şi cantitatea informaţiilor prezentate 
 PROGRAMARE – lucrarea trebuie să funcţioneze fără greşeli; tehnologia folosită să fie 

adecvată şi să corespundă nevoilor şi posibilităţilor tehnice ale utilizatorilor 
 ERGONOMIE – adaptarea lucrării la nevoile, scopurile şi aşteptările utilizatorului 
 DESIGN – adecvat publicului ţintă şi relevant pentru acesta 
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OBSERVAŢII: 
1. Pe baza acestor criterii generale, juriile / secţiuni îşi vor detalia / organiza propria evaluare. 
2. În cazul în care se dovedeşte fraudarea, lucrarea va fi descalificată. 

 
VI. Premiere şi clasament 
 
1. Premierea lucrărilor se va face in ordinea descrescătoare a punctelor între limitele stabilite de 
către comisie. 
2. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. 
3. Se vor acorda câte 3 premii + menţiuni şi/sau diplome pentru fiecare grupă de vârstă. 
4. Se pot acorda şi premii speciale de către sponsori / parteneri, pe baza propriilor criterii de 
evaluare. 
5. Rezultatele concursului sunt făcute publice în cadrul festivităţii de premiere. 
6. Premiile se vor acorda nominal, în cadrul festivităţii de premiere, pe bază  de semnătură a 
profesorului coordonator sau părinte. 

 
VII. Dispoziţii finale  
 
1. Orice modificare a prezentului regulament se poate face numai cu acordul scris al părţilor 
semnatare. 
2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului “INFOGATES JUNIOR” va fi adus 
la cunoştinţa tuturor participanţilor şi a cadrelor didactice care i-au pregătit şi prin publicarea 
acestuia pe site-ul www.newprojects.org 
 
 
 
 

I.S.J. DÂMBOVIŢA ASOCIAŢIA NewProjects Liceul „I. H. Rădulescu” 
INSPECTOR ŞCOLAR 

GENERAL 
       PREŞEDINTE       DIRECTOR 
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Inspector de specialitate   
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