
 

 
 
 

CONCURS IT@CIG 
Ediția a I-a, mai 2018 

 
Regulament de organizare și desfășurare a concursului  

 
 
 

Cadrul general 
 
Organizator: Departamentul de informatică de gestiune, 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din 
Academia de Studii Economice din București . 
Publicul ţintă: Proiectul se adresează studenților de la 
facultatea de contabilitate si informatica de gestiune. 
 
 
 
Obiectivele concursului 
 

Obiectivul general este de a identifica studenți cu un potențial 
ridicat din punct de vedere al cunoștințelor IT, de a stimula 
performanța studenților din facultatea CIG, în vederea 
dezvoltării cunoștințelor și competențelor specifice domeniului 
informaticii de gestiune și de a selecționa pagini web care să fie 

publicate pentru promovarea facultății. 
 
 
Tematica concursului 
 
Actuala ediție a concursului vizează cunoștințele acumulate în 
cadrul disciplinei Dezvoltarea aplicaţiilor Web prin 
intermediul unei competiții de proiecte (realizare de site-uri 
web). 
Notă: Edițiile viitoare vor viza cunoștințe acumulate și în cadrul  altor 
discipline precum: Baze de date, Limbaje de programare sau Tehnologia 
aplicatiilor Office.  



 
 

Participarea la concurs presupune realizarea unui site 
web cu titlul „Student la CIG” care să conțină o 
prezentare a facultății și a activităților din cadrul acesteia 
din perspectiva unui student.  

Obiectivul principal este să prezinte facultatea și să ofere 
informații utile într-o manieră cât mai atractivă pentru 
viitorii “boboci”. 

Structura site-ului nu este una impusă! Site-ul poate fi în limba română sau 
engleză. 

Ca idei de secțiuni ar putea fi:  

✓ De ce am ales CIG?  
✓ Ce studiez la CIG?   
✓ Unde studiez? Cum e orarul? 
✓ Cum sunt profesorii.  
✓ Colegii mei. 
✓ Sesiunea (cum să te pregătești pentru examene) 
✓ Cum sa eviți restanțele. Cele mai grele examene. 
✓ Despre cămine 
✓ Ce va recomand sa citiți  
✓ Galerie foto ASE  
✓ Despre autor(i) 
✓ Viața de student  
✓ Etc 

Precizări: 

❖ Proiectele se pot realiza individual sau în echipe de maxim 3 studenți 
❖ Pagina de pornire a site-ului se va numi index 
❖ Toate elementele de tip script utilizate trebuie să fie creația autorului 

proiectului (sau să fie disponibile pentru utilizare în scopuri 
necomerciale) 

❖ Nu se acceptă imagini copiate de pe alte site-uri (eventualele fotografii le 
puteți realiza în facultate folosind orice tip de cameră foto sau telefon). 
Excepție fac sigla ASE și sigla facultății pe care le puteți prelua de pe site. 

❖ Se recomandă separarea codului HTML de elemente de formatare CSS 
prin utilizarea foilor de stil. 

❖ Se recomandă organizarea elementelor multimedia (imagini, clipuri, etc) 
in foldere separate) 



 
❖ Site-ul se poate realiza doar utilizând doar cod CSS, HTML sau ASP. Dacă 

există totuși studenți care vor să utilizeze baze de date este necesar să 
înregistreze pe CD scriptul bazei de date care să poată fi restaurat în 
momentul evaluării. 

 
Inscrierea la concurs 

 
Înscrierea la concurs se face prin depunerea proiectului 
pe suport magnetic (CD sau stick) la sediul 
departamentului de informatica de gestiune (sala 1103, 
cladirea Eminescu, etaj I). Perioada de înscriere 
proiectelor în competiție: 14 mai 2018 – 30 mai 2018 
intre orele 9-13.30. 
La depunerea proiectului participanții vor completa un 
formular de înscriere cu informațiile de contact prin care 

își vor asuma originalitatea proiectului și acceptul ca proiectele selectate sa 
fie publicate pe site-ul facultății. 

 
Evaluarea proiectelor 
 

• Evaluarea proiectelor se realizează de către un juriu 
format din 4 cadre didactice. 

• Evaluarea se va face in funcție de complexitatea, 
originalitatea si aspectul grafic al proiectelor  

  
Proiectele care în care sunt utilizate elemente (secvențe de 
cod html ori css, scripturi sau imagini ce nu sunt opera autorilor sau pentru care 
nu există permisiune de utilizare vor fi descalificate). 
 
Premii 

Pe baza rezultatelor obținute, se vor acorda pentru cele mai 
bune proiecte: 

• Premiul I   (350 lei) 

• Premiul II  (250 lei) 

• Premiul III (200 lei) 
Comunicarea rezultatelor concursului se va realiza prin intermediul paginii web 
a facultății (www.cig.ase.ro) până în data de 20 iunie. 
Se acordă diplome merit pentru autorii primelor 10 proiecte. Proiectele 
selectate vor fi publicate pe site-ul facultatii. 

http://www.cig.ase.ro/

