- secretar
- membrii pot fi: reprezentantul comisiei de resort din minister, precum şi reprezentanţii
ai inspectoratelor şcolare, al palatelor/clubrilor copiilor şi profesori însoţitori a
echipajelor din ţară.
Art. 5. 1) Comisia de propunere şi evaluare a programelor va avea următoarea structură:
- preşedinte: propunătorul proiectului;
- vicepreşedinte (un specialist în programare);
- secretarul juriului;
- membrii (câte 2 profesori de specialitate pe fiecare clasă)
Art. 6. Comisiile menţionate mai sus au următoarele atribuţii şi sarcini:
a. Comisia de organizare a etapei judeţene (a municipiului Bucureşti):
- asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului, pe teritoriul respectiv;
- urmăreşte, sprijină şi îndrumă pregătirea pentru participarea la concurs;
- alcătuieşte evidenţa elevilor şi a echipelor participante la concurs;
- pregăteşte invitaţiile, popularizează concursul prin mass-media locale şi centrale;
- alege şi pregăteşte locul de desfăşurare a concursului; asigură baza materială necesară
bunei desfăşurări a acesteia;
- înmânează diplomele şi premiile într-un cadru festiv;
- informează în scris comisia superioară asupra desfăşurării etapei respective, comunică
rezultatele obţinute şi clasamentul concursului.
b. Comisia de organizarea a etapei naţionale are, în afară de atribuţiile de la punctul a.,
următoarele sarcini:
- controlează şi îndrumă desfăşurarea fazelor judeţene şi naţională;
- analizează modul mde desfăşurare a concursului, rezultatele obţinute şi propune măsuri
pentru perfecţionarea continuă a activităţii.
c. Comisia de propunere şi jurizare a programelor:
- stabileşte subiectele pentru proba de concurs, bateriile de teste şi jurizarea surselor;
- jurizarea surselor se va face doar de către comisie;
- aduce la cunoştinţa concurenţilor, în timp util, orice modificare a regulamentului sau
modificările legate de organizarea şi desfăşurarea concursului, termenul de depunere şi
rezolvare a contestaţiilor înainte de începerea concursului;
- rezolvă contestaţiile în prezenta elevului care a făcut contestaţia şi/sau a cadrului
didactic însoţitor;
- stabileşte clasamentele şi le aduce la cunoştinţă concurenţilor şi comisiei de organizare;
- prezintă concurenţilor şi cadrelor principalele concluzii reieşite în urma concursului şi
face recomandări pentru perfecţionarea activităţii viitoare.

CAPITOLUL III. Participanţi, condiţii de participare.
Art. 1. La concurs pot participa elevi care activează într-un cerc de informatică din şcoli,
palate şi cluburi ale copiilor.
La etapa judeţeană şi naţională, pot participa copii din clasele V-VIII.
Înscrierea concurenţilor se face la prezentarea echipajului în tabără, pe baza tabelului
avizat de inspectoratul şcolar şi palatul copiilor din judeţul respectiv.
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ART. 2. Selecţionarea concurenţilor pentru etapa judeţeană se va face din rândul celor
clasaţi pe primele locuri la etapa de masă (în funcţie de mărimea judeţului şi a numărului
de cercuri de informatică din judeţ).
ART. 3. La etapa naţională pot participă numai elevii clasaţi pe locul întâi la clasele VVIII de la etapa judeţeană. Aceşti elevi vor forma echipajul judeţului respectiv (se admite
participarea a doi elevi din acelaşi judeţ la aceeaşi clasă doar în situaţia în care echipajul a
beneficiat de un loc suplimentar obţinut la concursul din anul precedent).
ART. 4. Fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, va fi reprezentat de un singur
echipaj, iar Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti cu un echipaj format din opt elevi câte doi elevi din fiecare clasă.
ART. 5. Se admite ca un elev să participe la concurs la o clasă superioară celei în care este
respectând dispoziţiile articolului 3.

CAPITOLUL IV. Desfăşurarea concursului
ART. 1. La fiecare etapă, concursul constă în organizarea unei probe practice. Durata de
desfăşurare a probei este de trei ore. Proba de concurs constă în rezolvarea a două
probleme de natură algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Rezolvarea unei probleme
presupune elaborarea unui program eficient din punct de vedere al timpului de executare şi
al spaţiului de memorie folosit. Elevii vor rezolva programele direct pe calculator, în unul
din limbajele de programare: Pascal sau C/C++ şi vor avea la dispoziţie mediile de
programare Code::Blocks 13.12 şi Free Pascal 2.2, versiunile pe 32 de biţi.

CAPITOLUL V. Stabilirea rezultatelor şi clasamentelor
ART. 1. Punctajul maxim pentru fiecare problemă se stabileşte de către comisie.
ART. 2. În funcţie de punctajul obţinut se va realiza un clasament individual pe clase şi un
clasament pe echipe. La clasamentul individual se va acorda un singur premiu întâi
(punctajul cel mai mare), iar premiile doi şi trei vor fi acordate mai multe în caz de
egalitate de punctaj.
ART. 3. Pentru stabilirea unui singur premiu întâi se va susţine un baraj între elevii care
au obţinut la egalitate punctajul cel mai mare. În urma barajului se va acord un singur
premiu întâi, iar ceilalţi vor ocupa locul al doilea, următoarele punctaje vor stabili
clasamentul final.

CAPITOLUL VI. DISTINCŢII ŞI PREMII
ART. 1. La etapa de masă se acordă pentru locurile I, II, III şi menţiuni diplome puse la
dispoziţie de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti şi
eventual premii provenite din fondurile comitetelor de părinţi sau ale unor sponsori.
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ART. 2. La etapa pe judeţ (municipiu Bucureşti), elevilor din clasele V-VIII situaţi pe
locurile I, II, III şi menţiuni la fiecare probă de concurs, li se acordă diplome şi premii
individuale în obiecte.
ART. 3. La etapa naţională elevilor clasaţi pe locurile I, II, III şi menţiuni, în clasamentul
individual, se vor acorda de către minister diplome şi premii, eventual premii oferite
suplimentar de către organizatori prin sponsorizări.
ART. 4. Primelor 5 echipaje clasate li se acordă premiile I, II, III şi 2 menţiuni, constând
în diplome din partea ministerului, cupe şi premii oferite suplimentar de către organizatori
prin sponsorizări.

CAPITOLUL VII. Programa de concurs
Clasa a V-a
- Elemente de bază ale limbajului de programare (Pascal, C, C++)
- Tipuri simple de date (întreg, logic, char)
- Structurile liniară, alternativă şi repetitivă
- Algoritmi care prelucrează tipuri simple de date
- Fişiere text
- Tablouri unidimensionale (vectori)
Clasa a VI-a
- Tipuri reale
- Algoritmi care folosesc tipuri simple şi tablouri unidimensionale
- Tablouri bidimensionale
Clasa a VII-a
- Tipul înregistrare (record – Pascal, structurate C/C++)
- Algoritmi care prelucrează tipurile structurate de date
- Prelucrarea şirurilor de caractere
Clasa a VIII-a
- Subprograme definite de utilizator
- Probleme de geometrie plană într-un sistem de coordonate ortogonal
- Probleme de combinatorică (permutări, combinări, aranjamente, submulţimi)
Pentru clasele VI-VIII, la programa de concurs corespunzătoare clasei se adaugă
programele claselor anterioare.

CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale
ART. 1. Programele realizate de către concurenţi vor deveni proprietatea ministerului,
organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica, schimba pe alte programe
sau vinde unor instituţii de învăţământ sau economice, cu menţionarea numelui autorului.
ART. 2. Se vor trimite la minister rezultatele complete ale fazei naţionale.
ART. 3. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017.
Regulamentele anterioare se abrogă.
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