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CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ 

             „Top Info” 

 
                        Ediţia a XII-a 

                              Sibiu 

                 30 mai 2020 

                          

 
 Dragi elevi şi colegi profesori, 

 

Palatul Copiilor Sibiu şi profesorii colaboratori, vă invită să participaţi la 

CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ   „Top Info” ediţia a  XII-a 

care va avea loc în 30 mai 2020. 

„Top Info”  este un concurs pentru TIC şi INFORMATICĂ, destinat 

elevilor de la Palatele / Cluburile Copiilor din ţară, cât şi elevilor din şcoli 

gimnaziale şi liceu.  

Concursul s-a aflat în Calendarul activităţilor educative regionale şi 

interjudeţene fără finanţare M.E.N – 2019 / anexa nr. 9 la OMEN nr. 

3016/09.01.2019  - poziţia 1891. 
  

 

- REGULAMENT - 

 

1. Concursul se adresează elevilor din Palatele / Cluburile Copiilor din ţară, cât 

şi elevilor din şcoli gimnaziale şi liceu, din clasele II-X. 
 

Tema concursului pentru ediţia a XII-a este: „Siguranţa pe Internet!” 
 

2. Datorita situatiei speciale din acest an, Concursul se va desfasura doar 

online: 

 

Înscrierea la concurs se realizează prin trimiterea fişei de înscriere astfel: 

a. Data limită pentru înscriere este 30 mai 2020; 

b. Numărul maxim de elevi participanţi pentru fiecare Palat/Club, şcoală 

sau liceu, la secţiunea utilizare este de 3 elevi/ nivel; 

c. Fiecare profesor îndrumător trimite un document scanat, ce conţine 

tabelul nominal cu elevii participanţi, secţiunea la care se înscriu, 
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adresa de e-mail a elevului si un nr. de tel. de contact pentru fiecare 

elev inscris, semnătura profesor, pe adresa 

concurs.top.info@gmail.com; (vezi model fisa inscriere din anexa) 
d. Nu se primesc elevi care nu apar înscrişi pe listele trimise de către 

profesori.  

e. Nu se acceptă lucrări neînsoţite de Fişa de înscriere. 

 

Jurizare    Notarea lucrărilor se face de la 1 la 10; 

 

SECTIUNI 

 

1. SECŢIUNEA AFIŞ, POSTER, FLYER 

2. SECŢIUNEA PAINT 

3. SECŢIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT 

4. SECŢIUNEA FILM DE SCURT METRAJ  

5. SECŢIUNEA SOFT EDUCATIONAL/TUTORIAL 

6. SECŢIUNEA SCRATCH 

 

3. Desfăşurarea prin corespondenţă a concursului 

a. Trimiterea invitaţiilor însoţite de regulamentul concursului 

b. Înscrierea participanţilor 

c. Jurizarea lucrărilor  primite de către comisia de examinare 

d. Rezultatele vor fi comunicate prin poşta electronică, în baza fişelor de 

înscriere, până la data de 16 iunie 2020, dată la care vor fi trimise şi 

diplomele şi certificatele de participare. 

 

 

TEMATICA PENTRU ETAPA CU PARTICIPARE INDIRECTĂ/PRIN 

CORESPONDENŢĂ 

 

Desfăşurarea concursului: 

 

Concursul constă în realizarea unei lucrări acasă pe tema dată şi trimiterea ei, 

funcţie de grupa de vârstă astfel: 

a. SECŢIUNEA PAINT ce constă în desene realizate cu PAINT – 

pentru elevii claselor II – IV (va fi realizat 1 desen în Paint, care 

reprezintă o imagine pe tema dată. În colţul din dreapta jos va fi 

trecut numele şi clasa elevului care a realizat desenul); 

b. SECŢIUNEA AFIŞ / POSTER, PREZENTĂRI POWER 

POINT,  FILM DE SCURT METRAJ – pentru elevii claselor 

V – X  
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c. SECŢIUNEA SCRATCH pentru elevii claselor V – VII, va fi 

realizata o animatie in care sa fie prezente doua personaje, care sa 

interactioneze prin dialog, folosind programul Scratch, cu 

respectarea temei date. Proiectul va fi partajat online. 

 Cadrul didactic-coordonator din fiecare şcoală, va fi persoana de contact 

între elevi şi organizator. Profesorul coordonator va avea grijă ca 

lucrările trimise să fie realizate de către elevi şi nu preluate din internet; 

 Fişierele vor fi salvate în următorul format: clasa_Nume Prenume 

elev_şcoală; 

 

Jurizarea lucrărilor înscrise pentru sectiunea cu participare indirectă, se va 

face până la data de 15 iunie 2020 - Baremele de corectare sunt stabilite de către 

comisia de evaluare, formată din profesori de informatică; Jurizarea va fi 

realizată pe secţiuni. 

 Transmiterea rezultatelor şi a diplomelor se va face electronic, până 

la 16 iunie 2020, la adresele de mail specificate în fişa de înscriere; 

 Nu se primesc contestaţii; 

 Lucrările trimise la concurs vor deveni proprietatea  Palatului Copiilor 

Sibiu. 

 

CRITERII DE JURIZARE 

AFIŞ / POSTER  

- Raportarea la tema dată; 

- Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin 

lucrarea realizată; 

- Armonia şi expresivitatea lucrării; 

- Raportul detaliu-întreg; 

- Echilibrul între imagine şi text; 
 

SECŢIUNEA  PAINT 

- Cât de sugestiv este desenul pentru tema dată; 

- Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin 

lucrarea realizată; 

- Armonia şi expresivitatea lucrării; 

- Raportul detaliu-întreg; 
 

SECŢIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT 

- Raportarea la tema dată; 

- Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin 

lucrarea realizată; 

- Armonia şi expresivitatea lucrării; 

- Raportul detaliu-întreg; 
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- Echilibrul între imagine şi text; 

- Prezentarea va avea maxim 10 slide-uri (diapozitive) 

 

SECŢIUNEA FILM DE SCURT METRAJ 

- Raportarea la tema dată; 

- Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin 

lucrarea realizată; 

- Armonia şi expresivitatea lucrării; 

- Raportul detaliu-întreg; 

- Echilibrul între imagine şi text; 

- Filmul va avea maxim 5 minute şi dimensiune max. 20 Mb. 

 

SECŢIUNEA  SCRATCH 

- Respectarea cerintelor; 

- Corectitudinea codului introdus; 

- Gradul de dificultate a animatiei realizate. 

 

Pentru nelămuriri sau detalii legate de concurs, ne puteţi contacta la  

tel: 0729 107 187 sau e-mail concurs.top.info@gmail.com 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Profesori colaboratori, 

 

Daniela Muntean - Inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare  

 

Anca Voineag - Inspector şcolar Proiecte educaţionale şi Informatică 

 

 

Profesori organizatori, 

 

Maria Canţer - prof. informatică Colegiul Tehnic „Terezianum” Sibiu 

Virginia Popa - prof. informatică Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 

Claudia Armenciu - prof. informatică Şcoala Gimnazială Nr.1 Sibiu 

Eugen Demian - prof. Şcoala Gimnazială Nr.13 Sibiu 

Eugen Solomon - prof. Clubul Copiilor Cisnadie 

Doina Solomon - prof. Palatul Copiilor Sibiu 

 
 

 

         Director,                                                             Coordonator, 
     prof. Vecsei Daniel                                          prof. Doina Solomon – Palatul Copiilor Sibiu 
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ANEXA 1 - Fişă de înscriere 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE  
LA CONCURSUL REGIONAL “ TOP INFO” 

EDIŢIA A XII-a 

SIBIU 2020 
 

…………………..………………………. 
(Instituţia de învăţământ) 

înscrie la concurs următorii elevi 

 

Nr 

crt 
Nume prenume elev Clasa Secţiunea e-mail si tel elev 

1.      

2.      

3.      

 
Data .................................... 

Profesor îndrumător ...................................................... 

Tel. prof .................................................. 

Email prof .............................................................................. 
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