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CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ 

             „Top Info” 

 
                        Ediţia a XIII-a 

                              Sibiu 

                 14 mai 2022 

                          

 

 

 
 Dragi elevi şi colegi profesori, 

 

Palatul Copiilor Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu şi profesorii 

colaboratori, vă invită să participaţi la CONCURSUL REGIONAL DE 

INFORMATICĂ   „Top Info” ediţia a  XIII-a care va avea loc în 14 mai 

2022. 

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

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

gimnaziale şi liceu.  

Concursul Top Info, este cuprins în Calendarul competițiilor școlare și al 

activităților educative din județul Sibiu, Anexa D (Proiecte educative de nivel 

național și regional organizate de unitățile de învățământ din județul Sibiu), poz. 

54, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. 

  
 

- REGULAMENT - 

 

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

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

Tema concursului pentru ediţia a XIII-a este: „Terra - planeta verde” 
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2. Concursul are următoarele secţiuni: 

 

A. Cu participare directă (14 mai 2022) 

B. Cu participare indirectă (online) 

 

 

A. CU PARTICIPARE DIRECTĂ 

 

SECŢIUNEA UTILIZARE  

 2 probleme de logică 

 aplicaţie practică, pe calculator, conform nivelurilor de mai jos:  

 

- Paint – clasele I-V ( cu subiecte diferențiate) 

- Microsoft Word - clasele VI-VII 

- Microsoft PowerPoint – clasele VIII-X 

 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS  

Se realizează prin trimiterea fişei de înscriere astfel: 

a. Data limită pentru înscriere este 5 mai 2022; 

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

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, secțiunea la care se înscriu, 

semnătura profesor, semnătura director școală şi ştampila unităţii pe 

adresa concurs.top.info@gmail.com; 

d. Elevii vor veni în ziua concursului cu carnetul de elev sau buletinul; 

e. Nu se primesc elevi care nu apar înscrişi pe listele trimise de către 

profesori.  

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

a. Pentru SECŢIUNEA UTILIZARE – Concursul se va desfăşura 

sâmbătă 14 mai 2022 cu începere de la ora 10 şi va avea o durată de 

mailto:concurs.top.info@gmail.com
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1h 30 min – 2h, în funcție de nivel. Locul de desfășurare este 

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu  

b. Premierea va avea loc sâmbătă 14 mai 2022, ora 14. 

c. Se vor acorda 3 premii pe nivel pentru fiecare secţiune. 

 

SUBIECTE ŞI JURIZARE 

a. Subiectele şi baremele vor fi realizate de către comisia de concurs;  

b. Soluţiile şi baremele vor fi afişate după probele de concurs la afişierul 

unităţii în care se desfăşoară concursul; 

c. Criteriile de evaluare la proba practică, secţiunea utilizare sunt 

stabilite de către comisie şi vor fi specificate în cadrul subiectului de 

concurs; 

d. Notarea lucrărilor se face de la 1 la 10; 

 

B. CU PARTICIPARE INDIRECTĂ/ ONLINE 

a. SECŢIUNEA AFIŞ, POSTER, FLYER 

b. SECŢIUNEA PAINT 

c. SECŢIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT 

d. SECŢIUNEA FILM DE SCURT METRAJ  

e. SECŢIUNEA SCRATCH 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS  

Se realizează prin trimiterea fişei de înscriere şi a lucrărilor astfel: 

a. Data limită pentru înscriere este 5 mai 2022; 

b. Fiecare școală poate participa la maxim 3 secţiuni; 

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

fişa de înscriere după modelul din Anexa 1, semnată de către profesor, 

director scoala  şi va avea ştampila unităţii. Această fişă se va trimite 

alături de lucrări pe adresa concurs.top.info@gmail.com; 

d. Nu se acceptă lucrări neînsoţite de Fişa de înscriere. 
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DEȘFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Desfăşurarea etapei indirecte/online a concursului: 

a. Trimiterea invitaţiilor însoţite de regulamentul concursului/ postarea 

informațiilor referitoare la concurs pe site-ul ISJ Sibiu, 25 martie 

2022 

b. 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 sa fie originale  

c. Înscrierea participanţilor, termen: 5 mai 2022  

d. Fişierele vor fi salvate în următorul format: clasa_Nume Prenume 

elev_şcoală; 

e. Baremele de corectare sunt stabilite de către comisia de evaluare, 

formată din profesori de informatică; Jurizarea va fi realizată pe 

secţiuni de către comisia de evaluare. 

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

înscriere, până la data de 17 iunie 2022, dată la care vor fi trimise şi 

diplomele. 

g. Nu se primesc contestaţii; 

h. Lucrările trimise la concurs vor deveni proprietatea  Palatului 

Copiilor Sibiu, organizatorul concursului. 

 

 

CRITERII DE JURIZARE 

AFIŞ / POSTER (clasele IX-X) 

- Respectarea temei concursului; 

- Mesajul comunicat clar; 

- Fluxul este logic, nu există confuzii cu privire la modul de a găsi 

informații pe poster/afiș sau la modul de conectare a punctelor între 

diferite secțiuni; 

- Conţinut - bine structurat şi redactat (cursiv, lizibil) şi succint; 

- Aspect - Raportul dintre textul scris şi ilustraţie (imagini) trebuie să 

fie cât mai echilibrat; 
 

SECȚIUNEA  PAINT (clasele I-V) 

- Exprimă prin desen tema dată; 

- Încadrarea armonioasă în pagină; 

- Folosirea cât mai multor culori si unelte Paint pentru realizarea 

desenului; 

- Originalitate, creativitate şi armonie dovedite de elev prin lucrarea 

realizată; 
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SECȚIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT (clasele VI-VIII) 

- Prezentarea respecta tema concursului; 

- Continutul este bine organizat  folosind titluri la fiecare slide, 

marcatori , alineate. 

- Se folosesc grafice,tabele, diagrame, imagini, animaţii. Componentele 

multimedia se îmbina perfect si sunt integrate efectiv. 

- Informaţia este sintetizată. Fiecare diapozitiv abordeaza un subiect 

important în legatura cu scopul prezentării. 

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

 

 

SECȚIUNEA FILM DE SCURT METRAJ (clasele IX-X) 

  

- Filmul respectă tema concursului; 

- Filmul este bine structurat, uşor de urmărit şi de înţeles; 

- Imaginile utilizate în film sunt relevante şi adecvate temei; 

- Lungimea filmului este de minim 2 minute, maxim 3 minute; 

- Dimensiunea maximă a filmului va fi de 100 Mb (în funcţie de 

dimensiune  filmul se transmite către organizatori pe e-mail sau 

folosind un serviciu de transfer). 

 

SECŢIUNEA  SCRATCH (clasele V-VI) 

 

SECŢIUNEA SCRATCH pentru elevii claselor V – VI   

Constă în realizarea în Scratch, a unei animații, a unei povești sau a unui joc în 

care sa fie prezente cel puțin două personaje, cu respectarea temei date. Proiectul 

va fi partajat online, iar link-ul proiectului va fi scris în coloana Secțiune a 

tabelului din fișa de înscriere. Proiectul descărcat se trimite și pe email odată cu 

fișa de înscriere. 

Criterii : 

- Prezența și integrarea subiectului concursului în proiect  

- Originalitate  

o Idee originală  

o Personaje 

o Imagini  

o Muzică/sunete 

- Funcționalitate/ design  

- Scenariu/ cod/ caracteristici Scratch  

- Gradul de dificultate a animației realizate.  

- Impresia generală pentru întregul proiect  
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Pentru nelămuriri sau detalii legate de concurs, ne puteţi contacta la  

tel: 0729 107 187 , 0741 258 887 sau e-mail concurs.top.info@gmail.com 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

Profesori colaboratori, 

 

Daniela Muntean - Inspector școlar pentru educație permanentă și activităţi extraşcolare  

Anca Voineag - Inspector școlar Proiecte educaționale şi Informatică 

Sorin Dan Volosciuc - Director Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 

 

Profesori organizatori, 

 

Maria Canţer - prof. informatică Colegiul Național „O. Goga” Sibiu 

Virginia Popa - prof. informatică Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 

Claudia Armenciu - prof. informatică Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu 

Eugen Demian - prof. Școala Gimnazială Nr.13 Sibiu 

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 XIII-a 

SIBIU 2022 
 

…………………..………………………. 
(Instituția de învățământ) 

înscrie la concurs următorii elevi 

 

Nr 

crt 
Nume prenume elev Clasa Secţiunea Titlul lucrării 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

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

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

Tel. .................................................. 

Email .............................................................................. 

 

 

 

Director,        Profesor îndrumător, 


