
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT 
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INVITAŢIE 
                                                                               

CONCURSUL REGIONAL DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  

“INFO-PRACTIC”- EDIŢIA  A-IX-A    

5  aprilie  2014 

                               

 
      Vă invităm să participaţi în data de 5  aprilie 2014 la Concursul regional de informatică aplicată 

“INFO-PRACTIC” – ediţia a IX-a, organizat la Colegiul Tehnic “Alexe Marin”, Slatina-jud.Olt. 

Concursul este înscris în Calendarul activităţilor educative regionale și interjudețene 2014, 

poziția 1085. 

 

      Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII - profil M1 şi M2 şi constă într-o probă 

practică . Durata de desfăşurare a probei de concurs este de 90 de minute.  

      Fiecare unitate şcolară invitată poate participa cu maxim 10 elevi. La cerere putem asigura 

cazare la internatul liceului . Tabelul nominal cu elevii participanţi, profesorii însoţitori şi evaluatori 

va fi transmis până la data de 3.04.2014, la secretariatul liceului – tel-fax 0249/436210 sau la 

adresa de e-mail nicko2005_1@yahoo.com .  Structura tabelului va fi: 

 

Nr.crt Numele si prenumele Clasa Profil Profesor indrumător 

 

 

Subiectele  ediţiilor anterioare se pot găsi la adresa www.concursinfopractic.wordpress.com 

 

     

   Programul activităţilor este următorul: 

 

 orele  8:00   - 8:45     sosirea participanţilor  

 orele  8:45   - 9:15     festivitatea de deschidere 

 orele  9:30   - 11:00   probă concurs  

 orele 11:15  - 12:45   probă concurs  

 orele 13:00 - 15:00    evaluare 

 orele 15:00 - 16:00    festivitatea de premiere 

      

În acelaşi timp se va desfăşura Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul 

informaticii „INFO-PRACTIC” ediția a IV-a care se adresează tuturor  elevilor şi cadrelor 

didactice cu preocupări în domeniu. 
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PROGRAMA DE CONCURS 

Clasa a IX-a (WORD) 

 

1. Formatarea documentelor (caractere,paragrafe,pagini etc). 

2. Tabele şi prelucrarea acestora. 

3. Inserarea şi prelucrarea imaginilor. 

4. Instrumente de desenare. 

5. Editorul de ecuaţii. 

6. Utilizarea de formule de calcul elementare. 

7. Îmbinarea corespondenţei. 

 

Clasa a X-a (EXCEL) 

 

1. Formatarea unei foi de calcul . Formatarea celulelor. 

2. Editarea formulelor şi folosirea funcţiilor. 

3. Validarea şi sortarea datelor. 

4. Grafice. 

5. Lucrul cu mai multe foi de calcul.   

6. Crearea şi utilizarea macrocomenzilor. 

 

Clasa a X-a (POWERPOINT) 

 

1. Aplicarea operațiilor de bază necesare realizării unei prezentări. 

2. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului și editare, formatarea unei prezentări. 

3. Utilizarea elementelor grafice în prezentare. 

4. Realizarea animației într-o prezentare. 

 

 

Clasa a XI-a (Microsoft Access) 

 

1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 

2. Operarea cu baze de date (crearea de tabele, definire chei primare,stabilire    

    index,modificare,adăugare,ştergere etc ) 

3. Crearea şi utlizarea formularelor(introducere date,formatare,import). 

4. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date( interogări ,filtre,sortare). 

5. Crearea şi utilizarea rapoartelor. 

6. Crearea şi utilizarea macrocomenzilor. 

 

 

Clasa a XII-a (HTML) 

 

1. Formatarea textului. 

2. Liste ordonate şi neordonate . 

3. Inserarea legăturilor. 

4. Inserarea imaginilor într-un document HTML şi formatarea acestora.  

5. Inserarea tabelelor şi formatarea acestora. 

6. Formulare. 

 

 

 

 

 

 



INVITAȚIE 
Simpozionul național de comunicări științifice în domeniul informaticii 

“ INFO-PRACTIC” 

 
Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul informaticii „INFO-PRACTIC” se 

adresează tuturor  elevilor şi cadrelor didactice cu preocupări în domeniu. 

► Secţiunile simpozionului 

1. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru profesori 

2. Referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi 

►Etapele  simpozionului 

Fiecare cadru didactic îşi va anunţa intenţia de participare până la data de 15 martie 2014 prin 

trimiterea FIŞEI DE ÎNSCRIERE la următoarea adresă electronică nicko2005_1@yahoo.com ,  

precizând secţiunea, şcoala, autorul / autorii lucrării, adresa exactă, modul de participare 

(participare directă / participare numai cu lucrare). 

☺ Lucrarile şi copia chitanţei care să certifice plata taxei de participare vor fi trimise  până la 

data 1 aprilie 2014 la următoarea adresă electronică: nicko2005_1@yahoo.com  sau prin poştă 

pentru: profesor Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin” localitatea  Slatina  str. 

Cireaşov, nr.10, judetul Olt, cu specificaţia: Simpozion naţional de comunicări ştiinţifice în 

domeniul informaticii „INFO-PRACTIC” 

☺ Taxa de  participare (numai pentru cadrele didactice)  este  de 30 RON, expediată în cont 

Colegiul ”Alexe Marin”, RO28TREZ5065004XXX000195 CF 4395027 deschis la trezoreria 

Slatina, localitatea Slatina, Str. Cireaşov, nr.10, judeţul Olt. Taxa de  participare  include cheltuielile 

legate de  publicarea lucrării şi realizarea mapei de participare. 

Observaţie: Pentru elevi nu se achită taxă de participare.  

☺ Data desfăşurării simpozionului: 4 - 5 aprilie 2014. 

Dacă din motive obiective nu ne puteţi onora cu prezenţa, diplomele se vor expedia prin poştă 

la adresa indicată în fişa de înscriere. Toţi participanţii vor primi diplome de participare. Relaţii 

suplimentare se pot obţine la adresele menţionate anterior. 

►Redactarea lucrărilor  

Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singura parte, la un rând, cu margini egale 

de 20 mm (text aliniat “justified” cu Times New Roman 12) cu caractere romaneşti, titlul va fi scris 

cu majuscule (Times New Roman 12 Bold),centrat; la doua rânduri de titlu se va scrie profesia, 

numele prenumele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la 

sfârşitul lucrării,în cazul referatelor realizate de elevi se va specifica profesorul îndrumător. 

Lucrările susţinute se vor încadra în tematica simpozionului, vor avea cel puţin 3 pagini.  

Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăsi 10 minute şi se va face cu echipamente la alegere, 

precizate în fişa de înscriere, puse la dispoziţie de unitatea organizatoare. 

►Programul  de desfăşurare al simpozionului 

4 aprilie 2014 

☺14.00-17.00  Festivitate  de deschidere 

                        Prezentarea istoricului concursului şi a simpozionului naţional de    

                        informatică “INFO-PRACTIC” 

                        Performanţe obţinute de elevii şi profesorii de  informatică ai Colegiul       

                        Tehnic “Alexe Marin” 

☺17.00-19.00 Socializarea participanţilor 

5 aprilie 2014 

☺ 9,30 - 10,00   Socializarea participanţilor 

☺ 10,00-14,00   Desfăşurarea simpozionului 

☺ 14,00 - 15,00 Concluzii şi înmânarea diplomelor 

 

Vă rugăm să aveţi în atenţie următoarele: 

Intenţia noastră este de a edita un CD al simpozionului cu ISSN care să cuprindă toate 

materialele prezentate, de aceea, vă rugăm să le însoţiţi de prezentare pe suport magnetic: DVD, 

CD. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

la Simpozion  naţional de comunicări ştiinţifice în domeniul informaticii „INFO-PRACTIC” 

Slatina, 4-5 aprilie 2014 

 

Numele şi prenume cadrului didactic: .....................................…………… 

 

Date de contact: e_mail: ..................................., nr. tel: .............................. 

 

Elev/elevi implicaţi: ..................................................................................... 

 

Şcoala de provenienţă: ………………………………………………......... 

 

localitatea: .......................................... judeţul: ............................................. 

 

Adresa pentru corespondenţă: ....................................................................... 

 

Tema lucrării: …………………………………………………………….... 

 

Număr autori: ……………………………………………………………… 

 

Secţiunea în care se încadrează lucrare: …………………..........................  

 

Echipament necesar pentru prezentare ........................................................ 

 

 

Confirmarea prezenţei                            Da                                  

 

 


