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Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

EXPOZIȚIEI-CONCURS ,,ECHIBANA HARDWARE” 

Ediția a III-a, 2019 

Prezentare generală 

Expoziția-concurs ,,Echibana hardware” reprezintă o competiție școlară ce se desfășoară 

în cadrul Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din orașul 

Chișinău, în cadrul căreia pot concura elevii specialităților instituției. Participarea la 

expoziția-concurs este individuală sau în echipă de maximum 2 elevi.  

Data desfășurării: 21.02.2019 

Data înregistrării: 19.02.2019 

Obiectivele concursului 

 Motivarea elevilor pentru realizarea de produse utilizabile 

 Dezvoltarea spiritului inventiv şi creator 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, argumentare, analiză și sinteză 

 Unirea colectivelor de elevi şi educarea culturii de comportament în societate 

Organizarea concursului 

 La concurs pot participa elevii anilor I-IV care își fac studiile în Centrul de Excelență în 

Informatică și Tehnologii Informaționale, îndrumați la necesitate de către un cadru didactic 

din domeniu. Elevii vor participa cu o lucrare compusă din componente hardware 

nefuncționale sau învechite.  Lucrările vor fi prezentate, pe data de 21.02.2019, în Expoziția 

,,Echibana hardware” și vor fi admirate de doritori. 

 Concursul este structurat pe următoarele categorii:  

1. Simpatia publicului 

2. Simpatia juriului 

Pentru participare la concurs nu se percep taxe de participare. Elevii vor primi diplome 

de participare. Profesorii coordonatori ai concurenților vor primi certificate. 

Evaluarea lucrărilor concurenților 

Pe parcursul expoziției vizitatorii vor avea posibilitatea să voteze pentru lucrarea 

preferată. Produsul care va acumula număr maxim de voturi va fi produsul câștigător la 

categoria Simpatia publicului. 



Pentru categoria Simpatia juriului va fi desemnat un juriu format din profesori de 

specialitate care vor evalua fiecare lucrare în baza următoarelor criterii: 

 Prezentarea lucrării. Concurentul va face o scurtă descriere a produsului elaborat 

pe care o va prezenta juriului și celor prezenți 

 Originalitate 

 Siguranță 

 Utilitate 

 Creativitate 

Juriu va desemna șase învingători. Trei învingători la categoria ,,Lucrare funcțională” și 

trei învingători la categorie ,,Lucrare decorativă”. 

Înscriere la expoziția-concurs 

Participanții se vor înscrie, în prealabil, la expoziția-concurs ,,Reciclare hardware” 

completând formularul: https://goo.gl/forms/pEDf4qmwcdpsC1VM2  

Pentru orice altă informație vă puteți adresa organizatorilor/coordonatorilor proiectului, 

biroul 15. 

Organizator: Musteață Victoria, opreavictoria86@gmail.com 

Coordonator: Golub Andrian, andrian.golub@gmail.com    

 

DIN EDIȚII PRECEDENTE 
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