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REGULAMENT 
 
 

Argument 
 

Ancorată în realitate cu implicaţii în toate domeniile, informatica devine tot mai mult 
modelul spre care privesc cu interes şi încredere celelalte ştiinţe. 

Datorită importanţei, a pătruns treptat şi în sfera conceptului de cultură generală, lăsând 
puţine sectoare lipsite de prezenţa ei. 

Deviza Competiţia – motorul performanţei, aplicabilă în orice domeniu şi experienţa 
acumulată în cadrul şcolii, dar şi prin participarea la concursuri şi olimpiade, au condus membrii 
catedrelor de informatică din Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ la ideea realizării, cu 
ocazia Zilelor Colegiului Naţional de Informatică a Concursului Internaţional PRO_SOFT@NT. 

Prin acest demers urmărim ca liceul nostru să ocupe un loc bine meritat în rândul şcolilor cu 
tradiţie din judeţ dar şi din ţara care realizează astfel de activităţi. 
 

Scop 
 

Concursul are ca principal scop stimularea şi motivarea performanţei şcolare la disciplina de 
studiu informatică. 
 

Grup ţintă 
 

Elevii claselor IX-XII pasionaţi şi preocupaţi de învăţarea informaticii, atât din judeţ, din 
ţară cât şi din Republica Moldova. 

 
Cadru general 

 
Concursul internaţional PRO_SOFT@NT este adresat elevilor de liceu cu aptitudini si 

interes deosebit în studiul informaticii si este singurul concurs de acest gen din judeţ. 
Obiective: 
- stimularea si motivarea elevilor capabili de performanţe şcolare. 
- creşterea competitivităţii elevilor în concursuri naţionale şi internaţionale 
- dezvoltarea de aptitudini şi creşterea interesului elevilor pentru crearea de aplicaţii 

informatice: soft educaţional, soft utilitar, pagini web. 
- Stimularea schimburilor de experienţă la nivel de performanţă şcolară, la nivelul cadrelor 

didactice, elevilor. 



Concursul are o singură etapă care se desfăşoară la nivel internaţional la data de 18 
decembrie 2008 la Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ. 

 
Responsabilităţi şi atribuţii 

 
De organizarea şi desfăşurarea concursului răspund direcţiunea colegiului, membrii catedrei 

de informatică a colegiului în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ. 
Pentru coordonarea concursului se constituie o Comisie de organizare formată din 

preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi membri. Preşedinte va fi un profesor universitar iar 
vicepreşedinţi vor fi: inspectorul de specialitate şi director CNI.  

Comisia stabileşte numărul participanţilor, selectează problemele de concurs, evaluează 
programele/ lucrările, afişează lista cu premii şi menţiuni. 

 
Proba de concurs 

 
Concursul se desfăşoară în laboratoarele Colegiului Naţional de Informatică între orele 900–

1200. Participanţii se vor prezenta în sala  cu o jumătate de oră înainte de concurs. 
In alcătuirea problemelor de concurs se vor avea în vedere cerinţe care să permită 

valorificarea creatoare a cunoştinţelor dobândite de elevi precum şi a capacităţilor de analiză, de 
sinteză, de soluţionare şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite de elevi. 
 De asemenea se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creativitate al participanţilor. 

 
 

Metodologia desfăşurării concursului 
 

Secţiunea programare  
 

1. In dimineaţa zilei în care se desfăşoară proba, comisia concursului asigura multiplicarea 
subiectelor şi păstrarea secretului acestora. 

2. Profesorii asistenţi instruiesc elevii participanţi privitor la atribuţiile şi comportarea lor în 
timpul probei. 

3. La înscrierea în concurs fiecare participant va  avea asociat un ID numeric. 
4. Ca medii de programare se pot folosi Borland C++ 3.1 sau DEV C++. 
5. Evaluarea se realizează cu un sistem automat de evaluare (un sistem de programe care 

compilează sursa concurentului, execută programul acestuia pentru fiecare set de date de 
intrare pregătit de comisie pentru evaluare, verifică dacă datele de ieşire furnizate de 
programul concurentului sunt corecte şi acordă un punctaj pentru fiecare set de date).  

6. Sistemul de evaluare nu este tolerant, el impune respectarea cu rigurozitate a cerinţelor 
specificate în acest regulament şi în enunţul problemei. 

7. În prima jumătate de oră de concurs participanţii au dreptul să adreseze în scris comisiei 
întrebări referitoare la eventualele neclarităţi din enunţurile problemelor. Întrebările vor fi 
astfel formulate încât răspunsul să poată fi DA sau NU. La întrebări ambigue, elevii vor 
primi răspunsul FĂRĂ COMENTARII. 

8. Citirea  datelor de intrare se face din fişierul de intrare specificat în problemă şi afişarea 
rezultatele în fişierul de ieşire.  Respectaţi cu stricteţe numele şi extensia fişierului (scrise cu 
litere mici) şi formatul datelor specificate în enunţ.  
Orice linie din fişierul de ieşire se termină obligatoriu cu marcaj de sfârşit de linie (Enter). 

9. Nu vă grăbiţi la salvare! Mare atenţie la numele fişierelor! Trebuie să coincidă cu numele 
specificat în enunţ. 

10. NU uitaţi în programe instrucţiuni de genul: getche(), sau getch(). 
11. Timpul de execuţie este cel scris pe foaia de concurs. 
12. NU utilizaţi variabile neiniţializate. Programatorii C++ trebuie să fie atenţi ca tipul funcţiei 

main() să fie int şi la sfârşit să returneze valoarea 0 (return 0);. 



13. Salvaţi frecvent! Calculatoarele se pot bloca, poate apărea o pană de curent, etc. 
14. După terminarea probei de concurs, nu se admit nici un fel de modificări ale surselor 

concurenţilor. 
 

Secţiunea  Soft 
 

1. Fiecare participant prezintă comisiei lucrarea realizată în format electronic însoţită de 
documentaţia aferentă care să cuprindă informaţii despre lucrare: 

• Titlul lucrării 
• Tipul lucrării (soft educaţional, soft utilitar, pagini web) 
• Numele şi prenumele elevilor realizatori 
• Numele profesorilor îndrumători 
• Liceul/ Colegiul de provenienţă 
• O scurtă descriere a lucrării care să conţină şi una sau doua pagini. 

2. Susţinerea lucrărilor se va face cu ajutorul calculatorului şi a video-proiectorului. 
Instalarea lucrărilor pe calculatoare se va face de către fiecare participant în seara 
premergătoare concursului. Elevii vor avea la ei toate soft-urile necesare bunei funcţionări a 
fiecărei lucrări. Nu răspundem pentru eventualele erori legate de instalare. 

3. Prezentarea aplicaţiei nu trebuie să depăşească 15 minute. 
4. Membrii comisiei stabilesc criteriile de evaluare ce vor fi comunicate  participanţilor. 

Notarea se va face cu punctaj de la 1 la 10. 
5. Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului  între limitele 

stabilite de către comisie. 


