
 



 
 

Concursul de creativitate în domeniul software  

“Linfo@SV”, ediţia a X-a 

10-12 MAI 2013 

EDIŢIE JUBILIARĂ  

Argument 
 An  de an, prin participarea la concursurile şcolare naţionale şi rezultatele remarcabile 

obţinute în competiţiile internaţionale, elevii din România au dovedit că sunt capabili de 

performanţe deosebite. 

 Principalul instrument de selecţie, antrenare şi promovare a valorilor este competiţia. 

În acest context, ca în fiecare an, preocupat de depistarea şi promovarea valorilor  autentice, 

Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” are plăcerea de a vă invita la:  

 

Concursul de creativitate în domeniul software  

“Linfo@SV”, ediţia a X-a. 

 

 În aceşti ani, concursul a reuşit să devină mai  mult decât o tradiţie în peisajul competiţional  

al învăţământului de informatică, a devenit un punct de referinţă.  

 Prestigiul acestui concurs are la bază atât calitatea şi nivelul ridicat al problemelor propuse 

cât şi elevii premiaţi  care sunt astăzi specialişti în domeniul soft la diferite instituţii de prestigiu din 

întreaga lume. 

 

Categoria concursului ce se adresează elevilor de gimnaziu se va desfăşura pe următoarele 

secţiuni: 

 

 Învăţământ primar,  elevii  claselor  III - IV  

Concurs de desene pe calculator cu tema  “Îmi plac poveştile”. 

În timpul concursului elevii vor realiza un desen pe calculator sau o prezentare PowerPoint a 

uneia dintre următoarele poveşti la alegere: 

o “Vrăjitorul din Oz” de Frank Baum 

o “Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm 

o “Dănilă Prepeleac” de Ion Creangă 

 

 Învăţământ gimnazial, elevii claselor a VIII- a   

 Concurs de informatică şi logică-matematică “InfoSmart”. 

Concursul constă într-un test grilă alcătuit din probleme de logică şi de matematică cu grade 

diferite de dificultate.  

 

      Concursul se va desfăşura pe data de 10 mai 2013 astfel :  

ora  11
00 

 - Secţiunea „InfoSmart”  

ora  11
00

 – Secţiunea „Îmi plac poveştile” 

  

      Premierea va avea loc sâmbătă, 11 mai, ora 10
00

,  în aula Colegiului. 

  

 

 



 
 

 

Precizări organizatorice: 
 

 Fiecare unitate  şcolară  poate participa la concurs cu câte 3 elevi la secţiunea  

   „Îmi plac poveştile”. 

 Fiecare şcoală poate participa la concurs cu câte 10 elevi la secţiunea „InfoSmart”. 

 Elevii vor fi însoţiţi de un profesor de informatică.  

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea la acest concurs, precizând numele participanţilor, clasa 

şi profesorul îndrumător, până la data  de 30 aprilie 2013 la următoarele adrese de e-mail: 

 Secţiunea InfoSmart -  profesor Garofiţa Diţu: garofita.ditu@yahoo.com  

 Secţiunea Lumea poveştilor – profesor Maria Cojocariu: cojomar2002@yahoo.com 

 

După data de 30 aprilie 2013 nu se mai pot face înscrieri la concurs.  

Cu speranţa că veţi onora această invitaţie, vă aşteptăm la Colegiul Naţional de Informatică 

„Spiru Haret” Suceava.  

 

 

        Director,      

prof. Virginel Iordache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:garofita.ditu@yahoo.com
mailto:cojomar2002@yahoo.com


 
 

Concursul de creativitate în domeniul software  

“Linfo@SV”, ediţia a X-a 

10-12 MAI 2013 
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Argument 
 An  de an, prin participarea la concursurile şcolare naţionale şi rezultatele remarcabile 

obţinute în competiţiile internaţionale, elevii din România au dovedit că sunt capabili de 

performanţe deosebite. 

 Principalul instrument de selecţie, antrenare şi promovare a valorilor este competiţia. 

În acest context, ca în fiecare an, preocupat de depistarea şi promovarea valorilor  autentice, 

Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” are plăcerea de a vă invita la  

 

Concursul de creativitate în domeniul software  

“Linfo@SV”, ediţia a X-a. 

 

 În aceşti ani, concursul a reuşit să devină mai  mult decât o tradiţie în peisajul competiţional  

al învăţământului de informatică, a devenit un punct de referinţă.  

 Prestigiul acestui concurs are la bază atât calitatea şi nivelul ridicat al problemelor propuse 

cât şi elevii premiaţi  care sunt astăzi specialişti în domeniul soft la diferite instituţii de prestigiu din 

întreaga lume. 

 

Categoria concursului ce se adresează elevilor de liceu, intitulată Smart-Teach, are drept 

scop realizarea şi prezentarea unor proiecte pe teme de algoritmi şi metode de programare. 

Proiectele pot fi realizate, la alegere, fie sub forma unor pagini web, fie sub forma unor soft-uri 

educaţionale. Proiectele vor fi realizate de elevi numai individual. 

 

Concursul se va desfăşura pe 2 secţiuni, corespunzătoare claselor IX-X şi claselor XI-XII. În 

cadrul concursului elevii îşi vor prezenta proiectul realizat într-un mediu la alegere, unde vor trata 

una dintre temele propuse de organizatori: 

Pentru secţiunea Smart – Teach, clasele a IX-a şi a X-a: 

 Divizibilitate – algoritmi specifici 

 Metode de sortare 

 Structuri de date 

 

Pentru secţiunea Smart – Teach, clasele a XI-a şi a XII-a: 

 Metoda backtracking 

 Grafuri 

 Arbori 

 

Concursul se va desfăşura vineri, 10 mai 2013 , începând cu ora 11
00

.  

Premierea va avea loc sămbătă,11 mai, ora 10
00

, în aula Colegiului.  

 

 



 
 

Precizări organizatorice: 
 

 Taxa de participare pentru fiecare elev este de 20 lei. 

 Fiecare lucrare trebuie să fie în format electronic.  

 Susţinerea lucrărilor se va face cu ajutorul calculatorului şi a video-proiectorului. Instalarea 

lucrărilor pe calculatoare se va face de către fiecare participant. Elevii vor avea la ei toate 

soft-urile necesare bunei funcţionări fiecărei lucrări în parte. Nu răspundem pentru 

eventualele erori legate de instalare. 

 Fiecare şcoală poate participa la concurs cu câte trei elevi.  

 Elevii vor fi însoţiţi de un profesor de informatică. Se asigură cazare şi masă contra sumei 

de 90 lei la internatul liceului, începând cu seara zilei de 14 martie. 

 

Va rugăm să confirmaţi participarea la acest concurs pe baza unei fişe de înscriere a 

lucrărilor (după modelul următor), până la data de 30 aprilie 2013 la următoarele adrese  de e-mail: 

 Smart – Teach, clasele a IX-a şi a X-a  - profesor Rusu Dorin: rdorinr@yahoo.com 

 Smart – Teach, clasele a XI-a şi a XII-a – profesor Amănoae Iulian: iamanoae@yahoo.com 

 

 

 

 

 

După data de 30 aprilie 2013 nu se mai pot face înscrieri la concurs.  

 

Cu speranţa că veţi onora această invitaţie, vă aşteptăm la Colegiul Naţional de Informatică 

„Spiru Haret” Suceava.  

 

  Director,        

prof. Virginel Iordache 

 
 

 

 

 

Nr.crt Numele şi 
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elevului 

Şcoala de 

provenienţă 

Localitatea Titlul 

lucrării 

Secţiunea Profesor 

îndrumător 

Profesor 

însoţitor 

1.        


