
 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE 
 

ORGANIZARE  GENERALĂ 

 

1. Concursul va începe la ora 9.00 şi constă din rezolvarea a 2 probleme pe durata a 3 ore. Elevii vor fi prezenţi cel 

tarziu la ora 8:45 (preferabil 8:30) pentru a avea timp sa testeze statiile de lucru. Elevii trebuie sa aiba asupra lor 

carnetul de elev. 

2. După epuizarea timpului de concurs, echipa tehnică va salva sursele elevilor, în prezenţa acestora. Elevii vor semna 

după salvarea surselor într-un borderou în care pentru fiecare problemă va fi menţionată dimensiunea (în bytes) a 

fişierelor sursă. 

 

DESFĂŞURAREA PROBEI  DE  CONCURS 

1. La sfârşitul probei se vor salva doar două fișiere, sursele pentru fiecare problemă, cu un nume specific, de la adresa 

indicată de elev. 

2. Sursele trebuie denumite conform următorului standard: 

 

ClasaNumePrenumeProblema.extensia 

 Cu semnificaţia: 

Clasa Clasa la care concurează elevul  (un caracter, de exemplu 6, 7 sau 8) 

Nume Primele 2 litere din nume, cu majuscule 

Prenume Primele 2 litere din prenume, cu majuscule. In cazul in care exista doua prenume, 

se vor alege primele doua litere ale prenumelui care apare primul în borderou. 

Problema Numărul problemei rezolvate (cifra 1 sau 2 – atenție la ordinea problemelor) 

Extensia Extensia specifică limbajului de programare (.c sau .cpp) 

  

   De exemplu, elevul Vasilescu Dan din clasa a VII-a, care lucrează în C++, va salva soluţia primei probleme sub 

numele: 7VADA1.cpp. 

3. Mediile de programare ce pot  fi utilizate sunt  CodeBlocks 13.12 si compilatorul GCC 4.6.3. 

4. Orice încercare de fraudă sau de a sabota desfăşurarea corectă a concursului sesizată pe parcursul probei va fi urmată 

imediat de eliminarea elevului respectiv din concurs. 

 

EVALUARE 

1. Sub nici un motiv nu se vor face modificări în sursele elevilor pe parcursul evaluării 

2. Rezultatele evaluării vor fi afişate pe site-ul http://thor.info.uaic.ro/~infogim/ in decursul a cel mult 3 zile dupa 

terminarea probei. 

3. În cazul în care nu se vor putea departaja elevii admiși dupa punctaj departajarea se va face după suma timpilor 

de execuție pe ambele probleme pe testele pe care s-au obținut punctele. 

 

Mult  Succes!!! 

http://thor.info.uaic.ro/~infogim/

