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Avizat,  

                                                                   Inspector Inspector Școlar General I.S.J Sibiu, 

prof. dr. Ștefan Firu 

 

   

CCCOOONNNCCCUUURRRSSSUUULLL   NNNAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   

UUUTTTIIILLLIIIZZZAAARRREEEAAA   CCCAAALLLCCCUUULLLAAATTTOOORRRUUULLLUUUIII   

“““DDDUUUAAALLL   PPPCCC”””   
 

13 ani 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 
 

 

Etapa finală a concursului va avea loc în 

25 aprilie 2015, în Sibiu 
 

ART.1 Dual PC este un concurs ce se adresează elevilor claselor V-XII, indiferent de profil. 

ART.2 Concursul are următoarele etape:  

a) pe şcoală 

b) judeţeană 

c) naţională 

ART. 3 Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă numai de clasamentele etapelor anterioare. 

ART. 4 Concursul se va desfăşura astfel:  

a) Secţiunea TEHNOLOGII: pot participa elevii claselor V-XII indiferent de filieră, 

profil sau specializare. 

b) Secţiunea PAGINI WEB: pot participa elevii claselor IX-XII indiferent de filieră, 

profil sau specializare, în echipe de maxim 2 persoane. 

c) Secţiunea FOTOGRAFIE (online): pot participa elevii claselor VII-XII indiferent 

de filieră, profil sau specializare.  

d) Secţiunea FOTOGRAFIE PRELUCRATĂ (online): pot participa elevii claselor 

IX-XII indiferent de filieră, profil sau specializare. 

Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu 

Colegiul Național ”Gh. Lazăr” Sibiu 
INSPECTORATUL 

ŞCOLAR JUDEŢEAN 

SIBIU 
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ART. 5 COMISII DE EVALUARE: 

a)  Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru această etapă, numită prin 

decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori de specialitate cu drept 

de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de 

învăţământ. 

b) Etapa judeţeană: Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a comisiilor 

pentru etapa locală şi este propusă de comun acord de şcolile partenere din judeţul 

respectiv. Şcolile dintr-un judeţ implicate în organizarea concursului vor desemna, de 

comun acord, comisia şi preşedintele comisiei la nivel de judeţ care va comunica 

direct cu Comisia Centrală. Acestă etapă poate fi organizată online. 

c) Etapa naţională: Comisia naţională de concurs este formată din cadre didactice de 

specialitate, cu experienţă în predarea disciplinei TIC respectiv informatică. Comisia 

naţională de concurs este propusă de comun acord de şcolile partenere şi aprobată 

prin decizie de către preşedintele concursului Dual PC.  

d) Comisia Națională va fi anunţată cu 7 zile înainte de ziua concursului. 

ART. 6 Pentru etapa județeană 

6.1.  

a. Comisia judeţeană se va stabili la nivelul fiecărui judeţ în perioada 9-13 februarie 

2015.  

b. Componenţa comisiei județene va fi comunicată comisiei naționale de 

organizare,dacă e cazul, până în data de 20 martie 2015 împreună cu lucrările 

elevilor prin e-mail la prof. Diana Chirilă. 

 

6.2. Atribuţiile comisiei judeţene: 

a. punctajele acordate în cadrul probei practice se vor face cu puncte de la 0-100. 

b. Temele se preiau din Anexa Dual PC 2015. 

c. Transmiterea ierarhiei pe fiecare județ pe e-mail până la data de 20 martie 2015. 

Adresa de e-mail: chiriladianasb@yahoo.com, la subject se va scrie : „jud ……… 

Dual PC 2014-2015” 

d. Preşedintele Comisiei Judeţene transmite primele 15 lucrări per clasă, ale elevilor 

participanţi la etapa judeţeană până în 20 martie 2015. 

e. Preşedintele Comisiei Judeţene transmite, într-un document Excel, datele corecte 

(nume, prenume, şcoala, clasa) ale elevilor participanţi la etapa judeţeană, necesare 

pentru emiterea diplomelor de participare de către Comisia Centrală Dual PC: până 

în 28 februarie 2015. 

f. Preşedintele Comisiei Judeţene are responsabilitatea de a ridica de la Comisia 

Centrală diplomele şi premiile de participare şi a le distribui în propriul judeţ. 

ART. 7 7.1. PROBELE SECŢIUNEA TEHNOLOGII (pentru Office 2007/2010/2013, Windows XP) 

 

ETAPA JUDEŢEANĂ/INTERJUDEȚEANĂ 

Clasele V-VIII 

probă practică, lucrare realizată de acasă: Paint sau Microsoft  PowerPoint pe o 

temă stabilită de organizatori la fiecare ediţie și publicată în Anexă. 

 

Clasa a IX-XII 

test din:  

probă practică, lucrare realizată de acasă: film tematic sau Microsoft  

PowerPoint pe o temă stabilită de organizatori la fiecare ediţie și publicată în 

Anexă. 
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ETAPA NAȚIONALĂ(test, Timp de lucru max. 50 min) 

Clasa a V-a 

test din:  

 Concepte de bază IT (nivel mediu) 

 Organizarea fişierelor şi utilizarea calculatorului 

 Paint  

Clasa a VI-a 

test din:  

 Concepte de bază IT (nivel mediu)  

 Paint  

 Microsoft Word (nivel mediu)  

Clasa a VII-a 

test din:  

 Microsoft Word (nivel mediu) 

 Microsoft  Office PowerPoint  

Clasa a VIII-a 

test din:  

 Microsoft  Excel  

 Microsoft Office PowerPoint (nivel mediu)  

Clasa a IX-a 

test din:  

 Organizarea fişierelor şi utilizarea calculatorului (nivel avansat) 

 Microsoft Word (nivel avansat) 

 Internetul(nivel mediu) 

 HTML (nivel avansat) 

Clasa a X-a 

test din:  

 Organizarea fişierelor şi utilizarea calculatorului (nivel avansat) 

 Microsoft PowerPoint (nivel avansat) 

 Microsoft Excel (nivel avansat)  

Clasa a XI-a 

test din:  

 Microsoft Word (nivel avansat) 

 Microsoft Excel (nivel mediu)  

Clasa a XII-a 

test din:  

 Microsoft Word (nivel avansat) 

 Microsoft Access (nivel mediu) 

ART. 8 PROBE SECŢIUNEA PAGINI WEB – La toate etapele de concurs 

 

Clasele IX - XII 

a) Realizarea unui proiect de pagini web cu conţinut educaţional. Proiectul poate fi 

realizat individual sau în echipe de maxim 2 persoane. 

b) Prezentarea în faţa comisiei a unui proiect de pagini web cu conţinut educaţional.  

c) Nu se acceptă paginile publicate pe Internet sau prezentate în ediţiile anterioare ale 

acestui concurs.  

d) La înscrierea în concurs, fiecare participant/echipă va prezenta:  

a. CD-ul sau DVD-ul cu o versiune demo a proiectului realizat  

b. documentaţia aferentă care nu va depăşi 10 de pagini 

e) Prin înscrierea la concurs, concurenţii îşi dau implicit acordul cu publicarea 

versiunii demo de către organizatorii concursului. 
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f) Concurenţii îşi asumă responsabilitatea cu privire la copyright-ul materialelor 

folosite (text, elemente multimedia, interfaţă etc.). Orice încălcare dovedită va 

duce la eliminarea din concurs a proiectului respectiv. 

g) Prezentarea în faţa comisiei a aplicaţiei nu trebuie să depăşească 15 minute, 

excluzând timpul de instalare. 

h) În cazul în care elevul nu vine cu laptop-ul propriu pentru a realiza prezentarea 

proiectului acesta are obligaţia de a-şi instala soft-ul necesar cu o zi înaintea 

concursului (vinerea). 

i) Responsabil secțiune: prof. Carmen Popescu. 

ART. 9 PROBE SECŢIUNEA FOTOGRAFIE– La toate etapele de concurs 

(există doar etapă la nivel național) 

 

Clasele VII - XII 

 

a) TEMA an școlar 2014-2015: “Minunăţiile naturii” 

Numele fotografiei va fi dat astfel: clasa nume elev, oras.  

Ex. 11, George Andreea, Sibiu.jpg 

 

b) Fotografiile care nu respectă tema nu vor intra în concurs. 

c) Fotografia trebuie să fie originală (rezoluţie foarte bună)  

d) Toate fotografiile vor fi trimise într-o singură arhivă pe e-mail de către profesor, pe 

adresa de mail chiriladianasb@yahoo.com, până în 20 martie 2015. 

e) Elevii care se înscriu singuri, trimit singuri. 

f) Se va da punctaj 0 (zero) pentru lucrările copiate. 

g) Fiecare elev poate participa cu o singură fotografie.  

h) Prin înscrierea la concurs participanţii îşi dau acordul cu privire la publicarea 

fotografiilor (pe Internet sau în orice alt format considerat oportun de către comisia 

de organizare) şi expunerea acestora în expoziţie, dacă este cazul.  

i) Fotografiile vor fi evaluate de către persoane cu experienţă în arta fotografiei  

j) La acesta secţiune, nu este necesară prezenţa elevului în ziua concursului. Premiile 

vor fi trimise prin poştă, contra cost, după concurs sau prin profesorul însoțitor din 

județul respectiv. Intră în obligația câștigătorului de a trimite adresa. Premiile 

nerevendicate până în 14 mai 2015 vor fi donate către alte acțiuni cu elevii. 

k) Responsabil secțiune: prof. Diana Chirilă. 

ART. 10 PROBE SECŢIUNEA FOTOGRAFIE PRELUCRATĂ/Photoshop  

(există doar etapă la nivel național) 

Clasele VII - XII 

a) Elevii de la această secţiune trebuie să participe şi la secţiunea Fotografie și să 

aibă obțină peste 60 puncte. Rezultatele pentru Fotografie vor fi afișate pe site-

ul dualpc.ro până 14 aprilie 2015.   

b) Pot participa maxim 5 elevi pe județ.  

c) TEMA: Afiş care să promoveze nevoia schimbărilor pozitive în societate, care să 

aibă impact pozitiv asupra elevului şi să le stimuleze dorinţa acestuia de 

cunoaştere. Afişul are obligatoriu un mesaj de impact.    

Ex:        Stop drogurilor! 

                         Citeşti mai mult, câştigi mai mult!  

                         Să le dăm şi lor o şansă la o viaţă mai bună!            etc 
d) Afișul va avea numele astfel: clasa, nume elev,  jud.  

Ex. 11, Popa Andreea, Cluj.jpg 

e) Lucrarea trebuie să fie originală (rezoluţie foarte bună) va fi trimisă pe adresele e-

mail, chiriladianasb@yahoo.com și remus.herisanu@gmail.com,  până în 9 aprilie 

2015. După acestă dată nu se mai primesc lucrări. 

mailto:remus.herisanu@gmail.com
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f) Obligatoriu se trimite pe e-mail odată cu lucrarea: imaginile de la care s-a pornit, 

3 fișiere format .jgp care conțin printscreen-uri ale lucrării în timp ce se realizează. 

Elevii care nu trimit aceste documente sunt descalificați. 

g) Se va da punctaj 0 (zero) pentru lucrările copiate. 

h) Prin înscrierea la concurs, participanţii îşi dau acordul cu privire la folosirea, de 

către Comisia Centrală de Organizare, a fotografiilor prelucrate în scopuri de 

promovare a concursului.  

i) Evaluarea se va face de către persoane specializate din domeniul privat  

j) Responsabil secțiune: desinger Remus Herișanu. 

ART. 11 ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 

a) Termenul limită de înscriere este 20 martie 2015. 

b) Termenul limită de trimitere al listelor cu numele elevilor și al lucrărilor 

pentru etapa județeană este 20 martie 2015. 
c) Se va respecta numărul de elevi din anexă. 

d) Ulterior datei limită de înscriere nu se vor accepta nici un fel de modificări la lista 

cu participanţi. În cazul neprezentării unui concurent, locul acestuia NU poate fi 

luat de un alt concurent. 

e) înscrierile se vor face doar de prof. Diana Chirilă, prin mail sau personal cu tabel 

scris și semnat de către profesorul coordonator al județului. Se va trimite și tabelul 

în M. Excel cu Nume și prenume elev, clasa, judet, sectiunea, profesor 

coordonator, profesor însoțitor. 

ART. 12 Subiectele pentru oricare din etape vor fi concepute de către persoane de specialitate, 

informatică sau TIC. 

ART. 13 CRITERII DE EVALUARE  

Secţiunea Paint (include şi “tema de acasă”) 

- Raportarea la temă; 

- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 

realizată, creativitatea 

- Organizarea compoziţională: crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, 

corectitudinea formelor şi a proporţiilor; 

- Raportul linie şi pată de culoare 

- Raportul detaliu-întreg 

- Plasticitatea 

Secţiunea Microsoft  Office MovieMaker (include şi “tema de acasă”) 

- Raportarea la temă; 

- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 

realizată, creativitatea; Design:  

 crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, corectitudinea formelor şi a 

proporţiilor;  

 Armonie şi concordanţă cromatică 

- Respectarea dimensiunilor impuse de regulament (maxim 5 min/film) 

- Continuitatea în idei, de-a lungul întregii prezentării 

- Utilizarea adecvată şi echilibrată a efectelor (sunete, animaţii, tranziţii) 

o Documentarea şi actualitatea materialului 

o Echilibrul între imagine şi text 

o Originalitatea conţinutului şi a elementelor de interfaţă: proiectele care nu 

respectă drepturile de copyright vor fi descalificate 

Secţiunea PowerPoint (include şi “tema de acasă”) 

- Raportarea la temă; 

- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea 

realizată, creativitatea; Design:  
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- crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, corectitudinea formelor şi a 

proporţiilor;  

- Armonie şi concordanţă cromatică 

- Respectarea dimensiunilor impuse de regulament (maxim 30 slide-uri) 

- Continuitatea în idei, de-a lungul întregii prezentări 

- Utilizarea adecvată şi echilibrată a efectelor (sunete, animaţii, tranziţii) 

- Documentarea şi actualitatea materialului 

- Echilibrul între imagine şi text 

- Originalitatea conţinutului şi a elementelor de interfaţă: proiectele care nu 

respectă drepturile de copyright vor fi descalificate 

- Calitatea şi claritatea prezentării orale a proiectului 

Secţiunea Pagini Web 

 Mapa de prezentare 

o Prezentarea exterioară a coperţii CD-ului/DVD-ului 

o Textul de prezentare a proiectului: argumentarea temei alese, prezentarea şi 

argumentarea softurilor utilizate, susţinerea originalităţii şi actualităţii lucrării 

o Respectarea dimensiunilor indicate în regulament (maxim 20 pagini) 

 Conţinutul paginii: 

o Documentarea şi actualitatea materialului 

o Echilibrul între imagine şi text 

o Armonie şi concordanţă cromatică 

o Originalitatea conţinutului şi a elementelor de interfaţă: proiectele care nu 

respectă drepturile de copyright vor fi descalificate 

o Utilizarea unor elemente de programare nu doar de design 

o Navigare uşoară, intuitivă 

o Funcţionarea corectă a site-ului pe orice browser 

o Existenţa unei hărţi a site-ului 

 Calitatea şi claritatea prezentării orale a proiectului 

Secţiunea Fotografie  

 Respectarea temei 

 Impresia artistică 

 Calitatea tehnică a fotografiei (claritate, luminozitate etc.) 

 Creativitatea şi originalitatea fotografiei 

 Tehnica fotografică folosită 

 Claritatea transpunerii mesajului, atât vizual, cât şi în titlul fotografiilor trimise; 

 Juriul va aprecia atât fotografia în sine, cât şi descrierea oferită de participant. 

Secţiunea Fotografie Prelucrată 

 Impresia artistică 

 Calitatea tehnică a prelucrării 

 Creativitate şi originalitate 

 Juriul va aprecia atât prelucrarea în sine, cât şi descrierea oferită de participant. 

ART. 14 La etapa judeţeană şi naţională 

14.1. ierarhia la clasele V-XII se stabileşte în ordine descrescătoare a notei obţinute 

conform punctajului testului și a grilei de corectare. 

14.2. media finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare 

membru al comisiei lucrării respective 

ART. 15 Detalii privind înscrierea la concurs, calendarul concursului vor fi stabilite la fiecare 

ediţie de către şcoala coordonatoare printr-un document separat care va fi publicat pe site 

până în 15 noiembrie 2014. 

ART. 16 a) Fiind probe practice, nu se admit contestaţii. 

b) Se pot depune contestații pentru Secțiunea Test. Perioada de contestaţii va fi conform 
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orarului concursului afişat pe site și la afișajul liceului unde se află Comisia Centrală a 

concursului. 

ART. 17 Orice încercare de fraudă sau de încălcare a drepturilor de copyright, la orice secţiune, 

va fi urmată de eliminarea participantului din concurs! 

ART. 18 ACORDAREA PREMIILOR LA ETAPA FINALĂ 

a) Fiecare participant la concurs primeşte diplomă de participare. 

b) Fiecare participant de la etapa judeţeană a concursului primeşte premiu surpriză de 

participare. 

c) Se vor acordă:  

 diplome pentru premiile I, II, III şi  câte 2 diplome de Menţiune pentru fiecare 

nivel de clasă la secţiunea Tehnologii, etapa judeţeană  

  premii+diplome pentru locurile I, II, III, la fiecare nivel pentru clasele V-XII la 

secţiunile Tehnologii, etapei naţionale.  

 premiile I, II, III la secţiunile: Pagini Web, Fotografie (clasele IX-XII), Fotografie 

(clasele VII-VIII), Fotografie Prelucrată 

 la etapa naţională, secţiunea Tehnologii se vor acorda câte 4 diplome de Menţiune. 

 la secţiunea de Pagini Web nu se acordă premii separate pe nivel de clase. 

 organizatorii pot decide acordarea a două premii speciale pentru clasele IX-XII 

secţiunea Pagini Web. 

 

d) Elevii care au cel puţin 3 diplome Dual PC vor primi şi la această ediţie, un Premiu 

de fidelitate! Primirea acestui premiu este condiţionată de prezentarea copiilor celor 

3 diplome, până în 31 ianuarie 2015! Profesorul e responsabil de a da un premiu 

elevului care nu se încadrează în data limită. 

e) Nu se acordă premiul de fidelitate elevilor care au primit acest premiu în ultimele 2 

ediţii. 

f) Organizatorii etapelor locale şi judeţene pot decide acordarea unor diplome sau 

premii la nivel local, fără însă a implica în vreun fel organizatorii etapei finale. 

g) Premiile vor fi trimise prin poştă/curier, contra cost, după concurs, pentru cei din alte 

judeţe care din motive obiective nu se pot prezenta în ziua premierii. Profesorul are 

obligaţia de trimite pe mail adresa unde le va primi. 

h) Premiile neridicate până la  14 mai 2015, vor fi donate sau folosite în alte acțiuni pentru 

elevi.  

i) Elevul sau profesorul reprezentant are obligaţia de a semna lista de primire a 

premiilor în ziua premierii.   

j) Profesorul are obligaţia de a semna lista de primire a premiilor şi diplomelor de 

participare. 

ART. 19 Bibliografie: 

 Programele şcolare în vigoare;  Manualele de TIC avizate de MECTS; alte surse de 

documentare digitale 

 Programa Analitică ECDL 

Se pot folosi diverse tutoriale de pe Internet. 

 

 Colegiul Național ”Octavian Goga”,  Sibiu  

 

directori Centrul Comisie de Concurs,      coordonator proiect, 

prof. Laura Dumitru, prof. Achim Stoian     prof. Diana Chirilă  


