
 

REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A  PROBEI CU PARTICIPARE INDIRECTĂ 

CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC  2.04.2016 

 

1. Proba cu participare indirectă constă în 2016 în realizarea unui logo pentru Concursul de 

informatică aplicată INFO-PRACTIC. 

2. La probă pot participa elevii claselor IX-XII indiferent de  profil (real,tehnic etc.). 

3. Clasamentele se vor realiza pe fiecare an de studiu (IX,X,XI,XII) . 

4. Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare. 

5. Logo-ul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- să conțină denumirea concursului: INFO-PRACTIC 

- să ilustreze faptul că este un concurs de informatică aplicată 

- să ilustreze faptul că este un concurs dinamic 

- să ilustreze faptul că acest concurs reprezintă o punte pentru realizarea de proiecte IT din 

lumea reală 

- să ilustreze faptul că este un concurs în continuă dezvoltare 

6. Fișierele vor fi transmise în format .jpg pe adresa infopractic1.@gmail.com până în data de 

31.03.2016 însoțite de o fișă de înscriere după modelul de mai jos. Se poate utiliza orice 

aplicație (Paint, Fireworks, Photoshop etc) 

7. Fiecare fișier va fi prezentat comisiei de evaluare, după redenumirea printr-un identificator 

unic (ex. IX-1, X-2 etc). 

8. Poate fi utilizat importul de imagini grafice de tip .png, .jpg, .bmp, pentru prelucrarea 

ulterioară sau includerea în construcţia de design grafic. Autorul trebuie să deţină drepturile 

de autor aferente asupra imaginilor. 

9. În cazul în care lucrările înscrise la concurs încalcă legea drepturilor de autor, întreaga 

responsabilitate revine exclusiv participanţilor. 

10. Evaluarea se va realiza considerându-se următoarele criterii: originalitatea lucrării (40%), 

cromatica (20%), echilibrul ponderii elementelor grafice în densitatea de pixeli (rezoluţia) şi 

dimensiunea lucrării (20%), îndeplinirea condițiilor impuse (20%). 

11. Lucrările premiate vor fi prezentate  pe site-ul https://concursinfopractic.wordpress.com/ 

fără nici o altă obligație din partea organizatorilor , care nu vor utiliza aceste logo-uri decât 

pe perioada desfășurării concursului INFO-PRACTIC 2016. 

12. Datorită modului de desfășurare, la această probă nu se admit contestații. 

13. Prin înscrierea în concurs participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

la Concursul regional de informatică aplicată „INFO-PRACTIC”- secțiunea LOGO DESIGN 

Slatina, 2 aprilie 2016 

 

 

Numele şi prenume: .....................................……………………………………….. 

 

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

 

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

 

Cadru didactic îndrumător………………………………………………………… 

 

Denumire  fișier…………………………………………………………………….. 

 

Dimensiune fișier:………………………………………………………………….. 

 

Adresa pentru expedierea diplomei (în cazul premierii lucrării) :  

 

.................................................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 


