
                     PALATUL COPIILOR BUZĂU 
                   B_dul  N. Bălcescu nr. 20  Buzău 
                   Tel. +40 238 715 560  Fax +40 238 715 560   
                   Web: http://www.palatulcopiilorbuzau.ro; e-mail: pcbuzau@gmail.com  

                  
             

REGULAMENTUL 

  

CONCURSULUI JUDEȚEAN DE INFORMATICĂ „InfoABC” 
 

 

Capitolul I – Obiectivele concursului 

➢ Iniţierea copiilor, încă de la o vârstă foarte fragedă, în informatică şi utilizarea eficientă a tehnicii 

de calcul şi a mijloacelor moderne de comunicare; 

➢ Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor, formarea unor deprinderi practice de utilizare a 

calculatoarelor; 

➢ Depistarea copiilor dotaţi şi superdotaţi în acest domeniu, evaluarea nivelului de pregătire 

teoretică şi practică în vederea demarării de proiecte care să le asigure o pregătire corespunzătoare 

nivelului de performanţă pe care l-au atins; 

➢ Realizarea unui schimb de experienţă între membrii şi conducătorii cercurilor de informatică din 

şcoli, palate şi cluburi ale copiilor; 

 

Capitolul II – Desfăşurarea concursului 

 
 

Nr. 

crt. 
Secţiuni Clase participante Ziua  

1.  Grafică(Paint)  cls.0, I, II, III, IV,V  

2.   Scratch cls. P-VI  

3.  Power Point Cls. V-VIII  

    

 
 

➢ secţiunea  Scratch:  

   - realizarea unei felicitări  în Scratch 3.0 cls. 0- II  

  -„O poveste în Scratch 3.0” cu  maxim 10 scenete, clasele: III, IV, V, VI. 

  

➢ secţiunea Grafică – Windows – PAINT. 

  -proba de concurs va consta în realizarea unui desen cu  tema “Jocurile Copilariei”.  

Clasele 0-V 

 
 

➢ secţiunea Power Point  

Proba de concurs va consta în realizarea unei prezentări de maxim 10 slide_uri cu  tema “Cartea 

preferată a Copilăriei” . Desenele se vor realiza în PAINT. Clasele :V-VIII 
 

 

Capitolul III -Evaluarea lucărilor 

 Un juriu format din profesori de specialitate : informatică, artiști plastici, inspector  și elevi olimpici 

ce se ocupă cu activitățile extrașcolare, va selecționa și aprecia lucrările acordându-se diplome : 
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Lucrările vor fi trimise până la data 10 mai 2022  pe adresa de e-mail :   maryann_sme@yahoo.com 

                                                                                   adifreemail@yahoo.com  

         

Capitolul IV- Premiile concursului 

 Se acordă individual locurile I, II, III, Mențiune pentru fiecare clasa(0-VIII) și secțiune ( Scratch, 

Grafică, PowerPoint) în limita a 30% din participanți. Elevii participanți vor primi diplome de 

participare. 

 

Capitolul V – Dispoziţii finale 

Lucrările realizate de către concurenţi vor deveni proprietatea Palatului Copiilor, care este 

organizatorul concursului.  

 

Nu se percepe taxă de participare. 

o pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se poate lua legătura cu: 

 

          

         Coordonatori proiect   : prof. Pop Anna-Maria –tel.0741146021 

                                                 : prof. Sova Adrian  
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN 

InfoABC 

 

 

Numele şi prenumele coordonatorului:  

Specialitatea:  

Unitatea de învăţământ:  

Adresa completă:  

Telefon / e-mail:  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării Secţiunea 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

Profesor coordonator,_____________________ 

                                  (Numele și prenumele)  

 (Semnătura) _______________________ 

 

 

 

 

Director,  

_______________________________________ 

 (Numele și prenumele)  

 (Semnătura)____________________________ 

 

LS 
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Concurs judetean «lnfoABC;> edrtia a Xlll-a, 2022 l 

Partenerul se obligi: 

- sa rnediatizeze concursul in scoala, club, palat 

- sa pregateasea ~i sa indrume devil spre activitate 

- sa respeete regulameotul de desfasurare a concursului 

11. Durata acordului: an scolar 2021-2022 

5. f ncetarea acordului. Coniractul inceteaza in urmatoarcle caznri: 

Orgaaizatorii se obliga: 
- s.ii- mediatizeze organizarea concursnlei 

- sa respecte termenele de desfasurare a concursului 

- sa distribuic diplomcle clevilor participanti ~i cadrelor didactice indrumatoare 

cultivarca interesului pentru dezvoltarea abilitatilor 

constienrizarea adnltilor ~i elevilor despre bencficiilc aduse de calculator in majoritatea domeniilor 
de activitate 

colaborarea partenerilor in desfasurarea, mcnitorizarea si evaluarea proiecmlui; 

nevoia de a intari relatiile intre educaiia scolara ~i cea extrascolara in scopul eficientizarii proccsului 
instructiv-educativ. 

promovarea reciproca, In cadrul activitatii comune a inslrtu?ei partenere; 

3. Obiectivc comune: 

- stabilirea unor relatii de colaborare intre insritutiile de 'im•litfilrulnt din judet in cadrul Concursului 
Judetean infoABC editia a Xlll-a 2022 

bl Unitatea/lnstituria . reprezentata prin director §i 
prof'/inv in calitarc de partencr Ja Concursul Judetean InfoABC. cditia a XIlI-a 
2022 au convenit urmatoarete: 

2. Scopul acordului: 

a) Palaru I Copiilor Buzau, cu sediul in BduL N. Balccscu nr. 20. Buzau. reprezcntata prin 
director prof. Dr. Trandafir Veronica. $i prof, Pop Anna-Maria in calitate de organizator 

l , Partitc acordului 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr din ---- ------- 

Loe. _..-l·udetul _ 
Telefax -------------- 
A dresa de email: ----------- 

Patarul C opiilor Buzau 
Bdul N. Balcescu nr. 20 
Tei./fa.x:0238 715560 
Ad:resa e-mail:pcbuzau'~gmail.com 
http:/ Iv. rw Vt .palatulcopiilorbuzau.ro 



Concurs judetean «lnfoABC» editia a XIII-a, 2022 2 

Director. 

Palatul Copiilor B&Uiu 
Director. 

Institufia de invitimint 

Protesori organizatori.Prof Informatica ~OYa Adrian 

Prof, Informatica Pop Anna-Maria 

6. Dispozitii finale 

Concursul Judetean lnfoABC face parte din calendarul CAEJ la pozitial 6930/303. 

Orice neintelegere privind executarea clauzelor Acordului & Parteneriat se rezolva pe cale amiabila. 
Modificarea prezentului contract se face de comun acord, prin acre aditionale. 

la nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus. 

cu acordal pilrlikir; 
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