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REGULAMENTUL 

CONCURSULUI   NAȚIONAL   

 DE  INFORMATICĂ  APLICATĂ 
 

„CIP” 

Ediția a XI-a – 2018 
Înscris  in CAEN  la poziția 272 

În Anexa nr.6 la OM  MEN nr. 3076/17.01.2018 
 

Capitolul  I. Obiectivele   concursului  

 

1. Cultivarea  și  promovarea  spiritului  de competiție  și  de performanță  în domeniul 

informaticii. 

2. Exersarea deprinderilor de a utiliza eficient  calculatorul , soft-urile  educaționale și  

aplicațiile utilitare. 

3. Dezvoltarea colaborării și coordonării între cadrele didactice și elevii din diferite  școli. 

4. Sensibilizarea/ implicarea comunității locale la nevoile tinerei generații. 

5. Să se găsească modalități variate de exprimare a gândurilor și sentimentelor privitoare la 

anumite teme de interes comun (pagini personale sau creații picturale/plastice și de abilitare 

de utilizare a computerului). 

6. Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular, 

conducând la creșterea calitativă și cantitativă a acestor activități, dar și la reducerea  

absenteismului  și  abandonului  școlar. 

7. Realizarea  unor  orientări școlare  și profesionale a  copiilor, în strânsă  corelare cu 

cerințele  actuale  și  de  perspectivă ale  economiei de  piață. 

 

 

 

                         Avizat,  

Inspector şcolar pentru activităti extraşcolare, 

          Prof. Monica Nicoleta Mustăţea 
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Capitolul  II. Organizarea   concursului  

 

1. Concursul se adresează elevilor pasionați de informatică care  doresc  să-și  verifice  

aptitudinile de  operare  pe  calculatorului . 

2. Participarea  la etapa  națională a  concursului  se face pe baza rezultatelor obținute la faza 

locală. Pentru aceasta  în cadrul fiecărei instituii școlare  se va organiza o etapă locală  prin 

care se vor selecționa  elevii cei mai buni.  

3. Comisiile  de  organizare  a  etapei  naționale  sunt  alcătuite din  inspectorul de 

informatică/ inspectorul educativ  și  profesori  de  specialitate din județ și  au  următoarele  

atribuțiuni: asigură difuzarea și  cunoașterea  regulamentului de organizare și desfășurare  

a  concursului, alege  și  pregătește  locul de  desfășurare  a  concursului, asigură  baza  

materială  necesară  desfășurării concursului, pregătește  invitațiile și popularizează  

concursul atât în mass-media  locală  și pe site-urile  specifice  (didactic. ro), analizează  

modul de desfășurare  a concursului, comunică  rezultate  obținute  și clasamentul  

concursului, afișează rezultatele  obținute pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui  

www.palatulcopiilorvaslui.ro, propune  măsuri pentru perfecționarea activității.  

4. Comisia  de propunere  și jurizare a subiectelor are următoarele  atribuții: stabilește  

subiectele  pentru proba de  concurs și  baremele de notare a acestor subiecte în raport cu 

specificul  subiectelor și cu  particularitățile de vârstă ale participanților, evaluează  

lucrările   elevilor  participanți  la  concurs, stabilește  clasamentele și le aduce la 

cunoștința concurenților  

5. Criteriile de evaluare sunt : respectarea temei propuse; corectitudine ; respectarea  timpului 

de lucru; spiritul de inovație și de creație a participanților 

6. Deciziile juriului sunt definitive și incontestabile. 
 

Capitolul  III. Participanți,  condiții  de participare, desfășurarea  concursului 
 

Concursul se desfășoară pe următoarele  categorii / aplicații: 

-  Paint  pentru elevi  până  la  clasa a  II-a (clasa  pregătitoare, clasa I, clasa II) 

-  Word primar  - Microsoft Office Word 2007 pentru elevi  din ciclul  primar  (până la 

clasa a IV-a)  

- Word  gimnaziu - Microsoft Office Word 2007 pentru elevii  de până la clasa  VI  

- Power Point  gimnaziu - Microsoft Office PowerPoint 2007 pentru elevii din ciclul 

gimnazial (până la clasa a VIII-a). 

- Word  liceu - Windows, Microsoft Office Word 2007  pentru elevii  de clasa a IX-a   

- Excel  liceu - Microsoft Office Excel 2007 pentru elevii de clasa a X-a. 

- Pagini  web – pentru  elevii de clasa XI - XII 
 

Faza  națională  a  concursului  se  desfășoară astfel: 

I. Secțiunea  - Participare  directă  ( pentru participanții din județul Vaslui dar și elevi 

din alte județe cu mențiunea ca organizatorii nu asigură nici cazare , nici masă, nici 

transport)  

 Concursul se va desfășura la  

o Liceul Stefan Procopiu Vaslui  pentru  clasele  a IX-a  și a X-a ,  în  data de   27  aprilie  

2018, ora 9.30 și 11.30  

o și  la  Palatul  Copiilor  Vaslui în  perioada   16 - 27 aprilie 2018 după  un calendar  

stabilit de  comun acord  cu  cadrele  didactice, pentru  elevii din școlile gimnaziale. 

 Pentru participare la concurs profesorul coordonator va completa fișa de înscriere din 

anexă menționând data și ora la care pot fi prezenți elevii în laborator, și o vor trimite pe 

adresa de e-mail concurscip@gmail.com    până la data  de 10  aprilie  2018. 

http://www.palatulcopiilorvaslui.ro/
mailto:concurscip@gmail.com
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 În momentul în care elevii  au primit subiectele vor avea 60 de minute - timp de  

rezolvare a subiectelor primite. După 60 de minute vor salva fișierele cu rezolvările 

subiectelor de concurs. Fișierele  vor fi salvate astfel:   

nume_prenume_scoala_clasa_subnr (de exemplu popescu_ion_pciasi_cls3_sub3). 

 După ce  vor  salva subiectele rezolvate le vor arhiva și vor  trimite fișierele și arhivele pe 

adresa concursului concurscip@gmail.com  menționând  în subiectul emailului  numele  

elevului și  instituția  școlară. 
 

II. Secțiunea - Participare  online (pentru participanții  din țară) – concursul se va 

desfășura  în perioada  16 - 27 aprilie 2018. 
 

 Din fiecare județ  participă  la  etapa  națională  elevii  care  au obținut  locurile   I,  II,  

III  și IV la  etapa  locală  la  fiecare  categorie (adică maxim 4 elevi pentru secțiunea 

Word  primar, maxim 4 elevi pentru secțiunea Word gimnazial, maxim 4 elevi pentru 

secțiunea Powerpoint, maxim 4 elevi pentru sectiunea Word Liceu, maxim 4 elevi 

pentru secțiunea Excel). Dacă în  urma  desfășurării  fazei  locale  elevii  au  același  

punctaj  vă  rog  să  organizați  un baraj  și  să  selectați  doar  4  elevi.  Daca  sunteți  

cadru  didactic la mai  multe școli  vă rog să selectați  4  elevi  de la toate  școlile unde 

sunteți profesor. Singura  excepție  este la secțiunea Paint unde  pot fi  înscriși  până la  

10  elevi/ cadru didactic. 

 Faza  națională  a  concursului se va desfășura în perioada 16 - 27 aprilie 2018. 

 Pentru participare la concurs profesorul vor completa fișa de înscriere din anexă  și o 

vor trimite pe adresa de e-mail concurscip@gmail.com    până la data de 10  aprilie  

2018.     Dacă  sunt  mai  mulți  profesori din aceași instituție  școlară  vă  rog  să  

completați o singură fișă de înscriere 

 Fiecare  profesor  va indica  în fișa  de înscriere   data  și ora  la  care  toți elevii,   

înscriși  la  concurs, vor  fi  prezenți în laboratorul de informatică (din perioada 16 - 27 

aprilie 2018).  

 La data  și ora programată se vor trimite  subiectele pe adresa de emailul a profesorului 

coordonator. Vor fi trimise atâtea subiecte  câți elevi aveți înscriși în fișă. Elevii  vor 

rezolva subiecte diferite unii de alții. ( 4 elevi – 4 subiecte diferite)  

 Profesorul va confirma primirea subiectelor în maxim 15 minute la aceeași adresă de 

email a concursului concurscip@gmail.com 

 Apoi profesorul va printa subiectele și le va da spre rezolvare elevilor înscriși la 

concurs. 

 În momentul în care elevii  au primit subiectele vor crea fișierele (docx, pptx, xlsx, jpg) 

și le vor salva astfel: nume_prenume_scoala_clasa_subnr  

(de exemplu popescu_ion_pciasi_cls3_sub3). 

 Elevii vor avea  60 de minute timp de  rezolvare a subiectelor primite. După 60 de 

minute elevii  vor salva fișierele  cu rezolvările lor, le vor arhiva și apoi vor trimite 

fișierul și arhiva pe adresa concursului concurscip@gmail.com și vor aștepta 

confirmarea primirii emailului.  

 În subiectul emailului  va menționa numele elevului, unitatea școlară, clasa. (Exemplu:  

popescu ion- colegiul economic „A Rugina” Vaslui – clasa 9.) 

 Concurenții trebuie să salveze fișierele conform cerințelor specificate în enunțul 

subiectelor și să rezolve subiectele în timpul alocat. 

 Profesorii  să  verifice dacă  elevii  au arhivat fișierele, dacă le-au salvat corect, dacă au  

scris adresa de email  corect, dacă  au  atașat  corect  fișierele, dacă au  scris în  subiect 

numele și  școala. 

 Pentru  școlile  care  nu au acces la internet decât la un singur  calculator  se  pot  trimite 

rezolvările  elevilor  de pe adresa de mail a profesorului. Profesorii să menționeze lipsa 

internetului pe fișa de înscriere.  

mailto:concurscip@gmail.com
mailto:concurscip@gmail.com
mailto:concurscip@gmail.com
mailto:concurscip@gmail.com
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 Pentru elevii mici (clasa I-IV) , dacă  aceștia  nu adresă de email, profesorul poate  

trimite  rezolvările acestora de pe adresa de email a profesorului coordonator. 

 Dacă unii  elevi, din diferite  motive (de sănătate etc.) nu  pot  să  mai participe  în data 

stabilită  la  concurs,  ei  pot  fi  înlocuiți  cu  alți  elevi  de  aceeași  categorie care  au  

participat la  faza  locală. În acest  caz  rog  cadrele  didactice  coordonatoare  să  îmi  

retrimită fișa de înscriere înainte  de  a începe  concursul. Menționez  încă  o dată  că  

nu  pot  concura  mai  mulți  de  4  elevi/categorie  din fiecare   instituție  școlară.   

 Pot fi înscriși  elevi de  vârstă  mai  mică  la o categorie  mai  mare, adică elevii de clasa 

a VI -a la secțiunea  powerpoint. În acest caz  vă rog să specificați în fișa de înscriere în 

coloana clasa la ce secțiune  participă. 

 Dacă  un profesor înscrie în concurs mai puțin de 4 (patru)  elevi, va  trebui sa realizeze  

cel puțin 10 fotografii  în timpul desfășurării  concursului, fotografii pe care , în cel 

mult 24 de ore sa le trimită pe adresa de email a concursului. 

 În timpul concursului, elevii nu vor utiliza dischete, CD-uri sau stick-uri, telefoane 

mobile etc. 

 Concurenții nu vor utiliza alte surse de documentare decât Help-ul aplicațiilor folosite. 
 

III. Secțiunea -  pagini Web  – concursul se adresează elevilor de clasa XI – XII care  vor  

realiza o pagină Web  cu tema  ”Noutăți informatice”.  Vor  trimite  lucrările  realizate 

pe adresa concursului: concurscip@gmail.com până pe  data  de  27  aprilie  2018, într-

un folder arhivat  cu numele :  nume_prenume_scoala. In mesajul cu lucrarea  vă rog să 

notați datele : Numele și prenumele ,  clasa, școala,  nume  profesor îndrumător. 
 

Capitolul  IV. Programa concursului 

I. Pentru clasele I-II 

Editorul grafic Paint  

Elementele ferestrei de aplicație, Salvarea/deschiderea desenelor, Instrumentele de lucru, 

Comenzile Cut/Copy/Paste, Răsturnarea și rotirea desenelor, Micșorarea și mărirea 

desenelor 

II. Pentru clasele III-IV 

Editorul de texte Microsoft Word 

Operații cu blocuri de text (copiere, mutare, lipire, ștergere), formatarea caracterelor, 

formatarea  paragrafelor, formatarea paginilor, găsire/ înlocuire text, inserarea 

ilustrațiilor, numerotarea paginilor, antete și subsoluri, WordArt, fundal pagină, 

vizualizare pagina 

III. Pentru  clasa V - VI 

      Editorul de texte Microsoft Word 

Operații cu blocuri de text (copiere, mutare, lipire, ștergere), formatarea caracterelor, 

formatarea  paragrafelor, formatarea paginilor, găsire/ înlocuire text, inserarea 

ilustrațiilor, numerotarea paginilor, antete și subsoluri, WordArt, fundal pagină, tabele , 

linkuri, caseta  text, note de subsol, verificare text, comentarii, vizualizare pagina, 

editorul de  ecuații 

IV. Pentru clasele VII - VIII 

     Aplicația Microsoft PowerPoint 

 Elemente de baza in procesarea textului (crearea unei noi prezentări, alegerea 

caracteristicilor pentru slide, utilizarea șabloanelor, utilizarea slide-urilor de tip master) 

Formatarea unei prezentări (Formatarea textului – stil, mărime, culori, centrare, aliniere, 

redimensionarea si mutarea casetelor text intr-un diapozitiv, setarea grosimii liniei, 

stilului si culorilor unei casete text, inserare marcatori, utilizarea imaginilor/ tabelelor/ 

legături/ elemente media in prezentare, inserarea unei imagini – modificarea 
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proprietăților imaginii, mutarea ei in alt diapozitiv, adăugarea de efecte obiectelor din 

slide-uri, efecte de tranziție, etc.) 

V. Pentru  clasele IX și X cerințele  vor fi conforme cu programa  școlară de TIC . 

VI. La secțiunea pagini web acestea  trebuie să îndeplinească  următoarele  condiții: 

- Legate de conținut : conținutul să fie pertinent, diversificat, actualizat. Conținutul să fie 

dinamic, interactiv. Lipsa erorilor. Coerența exprimării, diacritice. 

- Legate de prezentare : Informația să fie bine structurată. Împărțirea informației pe secțiuni, 

pagini, articole să fie intuitivă, completă și neredundantă. Informația poate fi ușor găsită în site. 

Site-ul pune la dispoziția utilizatorilor metode diverse și ușor de utilizat pentru a găsi 

informațiile dorite (meniuri de navigare, legături rapide, harta sitului, motor de căutare, etc.) 

Informația să fie prezentată clar, concis, corect și fără greșeli gramaticale. Toate paginile și 

legăturile să funcționeze corect. Grafica să pună în valoare conținutul.  

- Legate de  tehnologie : Situl să poată fi accesat cu mai multe browsere și pe mai multe 

rezoluții. Situl trebuie să fie vizibil cel puțin în IE6, Firefox, Opera și  e capabil pe toate 

rezoluțiile începând cu 800x600. Să fie respectate standardele WEB. Să fie folosite tehnologii 

standardizate.  Timpul de încărcare a paginilor să fie rezonabil, pentru mai multe viteze de 

conectare și pentru mai mulți utilizatori conectați simultan. 

- Nu se folosesc template-uri.  

- Folositi  doar limbaj HTML si CSS. 
 

 

Capitolul  V.  Dispoziții  finale 
 

1. Până  pe 15  iunie  2018 se vor  evalua  și  se  vor  afișa  rezultatele  pe blogul concursului 

concurscipvaslui.wordpress.com 

2. Se vor acorda 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 10 mențiuni și 10 premii speciale 

pentru fiecare  categorie și  secțiune. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți 

participanți obțin același punctaj în concurs,  caz în care se poate acorda același 

premiu/mențiune pentru punctaje egale, fără a depăși 25% din numărul total de 

participanți. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mențiuni revine juriului 

concursului.  

3. Rezultatele  finale se vor publica pe blogul concursului concurscipvaslui.wordpress.com 

4. Diplomele vor fi trimise în format electronic pe adresa de email menționată de 

dumneavoastră în fișa de înscriere. 

5. Dacă doriți să primiți diplomele tipărite pe hârtie vă rog să îmi trimiteți: un plic 

autoadresat și timbrat (minim 3 lei) și 2 lei pentru fiecare elev (necesari pentru tipărirea 

diplomelor) pe adresa Palatul Copiilor  Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 62, Vaslui, cod 

730171 , cu mențiunea concurs CIP . 

6. Fișierele elevilor, subiectele, baremele de notare devin proprietatea Palatului Copiilor 

Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu 

mențiunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului și imagini din timpul 

desfășurării concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui. 

7. Informații suplimentare la  email  concurscip@gmail.com sau la telefon 0747868394 – 

prof. Tonita (Banu) Aurelia   
 

 

 

mailto:concurscip@gmail.com
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ANEXĂ 

FISA DE PARTICIPARE 
Concursul național de  informatică  aplicată 

„C.I.P.” - 2018 
  

Instituția  școlara… 

Email unitate școlara: 

Numele și prenumele îndrumătorului 1:          

  e-mail contact  profesor coordonator 1: 

telefon de  contact profesor coordonator1 :   

Numele și prenumele îndrumătorului 2:          

  e-mail contact  profesor coordonator 2: 

telefon de  contact profesor coordonator2 :   

Elevi participanți: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa/secțiunea Nume profesor 

1    

2    

3    

4    
 

Data  si ora  concursului……………………………………. 

Sunt de acord cu termenii si  condițiile impuse de regulamentul concursului.                  

                                                                                         

                                                             Semnătura cadrului didactic,  

                                                                         prof.   


