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Regulament specific de organizare și desfășurare a Concursului Municipal 

de Informatică și TIC 

“IT & KIDS” 

 

Cap. I. Cadru general 

Prin intermediul concursului școlar „IT & KIDS” elevii bucureșteni din ciclul gimnazial sunt 

invitați să  participe la una sau mai multe secțiuni prin realizarea unor produse software care, ulterior, 

se pot constitui în instrumente utile de predare și învățare. 

Concursul se va desfășura în data de 16 mai 2020 la Școala Gimnazială Nr. 190, Sector 4, 

București, fiind în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012. 

Cap. II. Înscrierea la concurs și dreptul de participare 

a) La acest concurs se pot înscrie elevii din ciclul gimnazial (clasele V-VIII), indiferent de sex, 

naționalitate sau religie; 

b) Participarea este directă și se poate realiza individual sau în echipe de maxim doi elevi; 

c) Pentru a participa la concurs elevii se vor înscrie prin completarea formularului online de pe 

platforma http://scoala190.ro/. Pentru fiecare elev minor, părintele/ tutorele elevului va completa 

formularul online de înscriere; 

d) În cadrul unei unități școlare pot exista mai mulți profesori coordonatori; 

e) În ziua concursului elevii vor completa o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că 

propunerea respectă prevederile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu 

completările ulterioare; 

f) Fiecare unitate școlară poate participa cu maxim două echipaje la o secțiune a concursului. 

Cap. III. Organizarea concursului 

a) Concursul școlar „IT & KIDS” constă în prezentarea unui produs soft realizat sub îndrumarea 

profesorului coordonator și este organizat pe următoarele secțiuni:   

1. Grafică 3D 

În cadrul acestei secțiuni elevii vor utiliza diverse editoare grafice pentru a realiza 

reprezentări tridimensionale ale obiectelor. 

2. Jocuri și creativitate 

Această probă va consta în crearea unor jocuri educative folosind mediile grafice de 

programare. 

3. Prezentări electronice 

Elevii vor elabora prezentări electronice pentru a ilustra diverse teme care vizează 

aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor. 

4. Artă și film prin ochi de copil 

La această secțiune elevii vor folosi aplicațiile multimedia pentru a realiza în mod 

creativ un videoclip cu fundal muzical. 

b) În cadrul concursului elevii pot participa la una sau mai multe secțiuni, indiferent de clasă. 

Cap. IV. Perioada de desfășurare a concursului 

a) Organizarea și desfășurarea concursului IT & KIDS are loc în perioada 2 martie 2020 -18 mai 

2020; 

b) Înscrierea elevilor la concurs se va realiza exclusiv în intervalul 2 martie – 21 martie 2020; 

c) Susținerea proiectelor în fața Comisiei de Evaluare va avea loc în 16 mai 2020; 

d) Rezultatele concursului vor fi afișate în data de 18 mai 2020 pe site-ul web http://scoala190.ro/ 

și la avizierul școlii. 

 

Cap. V. Locul de desfășurare a concursului 

Concursul se va organiza în incinta laboratorului de informatică al Școlii Gimnaziale Nr. 190, 

sector 4, București. 
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Cap. VI. Organizarea comisiilor 

Comisia de Organizare și Evaluare a concursului va fi constituită din profesori ai unităților școlare 

participante la proiect. 

Cap. VII. Evaluarea produselor concurenților 

a) Produsele elevilor vor fi apreciate în conformitate cu baremele de evaluare elaborate de către 

membrii Comisiei de Examinare; 

b) În cadrul fiecărei secțiuni ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 

de fiecare concurent. La punctaje egale, departajarea va respecta următorul criteriu: ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute la fiecare criteriu de evaluare. Punctajul final pentru 

proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor 

acordate de fiecare evaluator; 

c) Jurizarea lucrărilor se va face separat pe cele patru secţiuni;  

d) Susținerea proiectelor în fața comisiei nu va depăși 10 minute, timp în care membrii comisiei                             

pot adresa întrebări candidatului. 

Cap. VIII. Premierea 

După încheierea concursului se va realiza ierarhizarea concurenților pentru fiecare secțiune. Atât 

profesorii coordonatori cât și elevii participanți la competiție vor primi diplome de participare.  

Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi premii constând în dulciuri și rechizite în valoare totală 

de 200 RON. 

Activitatea de premiere se va desfășura în data de 2 iunie 2020. 

 

Cap. IX. Protecția datelor personale 

Fiecare participant își dă acordul cu privire la colectarea și prelucrarea, de către Organizator, a 

datelor sale cu caracter personal cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, clasa, CNP, orașul din 

care provine, etc. în scopul înscrierii sale în concurs și al primirii premiului (în cazul în care este 

câștigător).  

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale 

participanților și câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.  

Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal, fapt care la 

imposibilitatea înscrierii lor în concurs și a primirii premiilor aferente. 

Cap. X. Dispoziții finale  

a) La acest concurs nu se admit contestații; 

b) Nu se percepe taxă de participare. 


