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INFORMATICĂ 

Anul şcolar 2008/2009 

 

Centrul Regional Iaşi pentru Tineri Capabili de Performanţă, disciplina Informatică, a început 

activitatea pe 11 octombrie 2008. Pe semestrul I s-au desfăşurat 12 şedinţe de pregătire, iar pe 

semestrul al II-lea 10. Activităţile desfăşurate au constat din cursuri de pregătire şi concursuri 

desfăşurate pe site-ul de pregătire de performanţă în informatică .campion. 

La disciplina informatică s-au înscris: 

– la clasa a IX-a 85 de elevi, dintre care pe 11 octombrie au fost selectaţi 30;  

– la clasa a X-a s-au înscrişi 27 elevi (toţi consideraţi admişi) 

– la clasele 11-12 s-au înscris 38 elevi, dintre care au fost selectaţi 24. 

Pe data de 10 ianuarie a avut loc o nouă etapă de selecţie (pe baza prezenţei la activităţile centrului şi 

rezultatelor obţinute de elevi pe site-ul .campion (atât la rundele de pregătire, cât şi la rundele de 

concurs). În plus, au fost invitaţi să participe şi alţi elevi cu rezultate deosebite pe site-ul .campion. 

Printre elevii invitaţi şi care au şi participat ulterior la activităţile CEX se află şi 10 elevi de gimnaziu. 

Cursurile au fost susţinute de 13 profesori şi studenţi foşti olimpici cu rezultate remarcabile în 

activitatea competiţională. Cursurile s-au desfăşurat la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, 

Colegiul Naţional, C. N. „C. Negruzzi” şi C. N. „E. Racoviţă”. 

La Olimpiada Naţională de Informatică au participat din judeţul Iaşi 11 elevi de liceu (toţi participanţi 

la CEX – 100%) şi 14 elevi de gimnaziu, dintre care 9 participanţi la CEX (64%). Premii şi menţiuni 

au obţinut 5 elevi de liceu şi 8 elevi de gimnaziu (dintre care 6 de la CEX adică 75%). 

Tabel centralizator judeţul Iaşi  

 Nr. Elevi 

Nr. de elevi înscrişi /selectaţi la începutul anului in CEX 150/81 

Nr. de elevi absolvenţi CEX (elevi ce au participat la cel puţin 80% din ore) 61 

Nr. de elevi CEX participanţi la olimpiade naţionale  20 

Total participanţi din judeţ la olimpiade naţionale.  25 

Elevi din CEX premianţi la Olimpiadele Naţionale 11 din 13 

 



Profesorii care au desfăşurat activităţi în CEX 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 
Unitatea de învăţământ 

1 Marinel Şerban Liceul de Informatica "Grigore Moisil" 

2 Emanuela Cerchez Liceul de Informatica "Grigore Moisil" 

3 Silvia Grecu Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" 

4 Lucia Miron Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" 

5 Oana Butnăraşu Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" 

6 Mirela Ţibu Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" 

7 Gabriela Conea Colegiul Naţional 

8 Cornelia Ivaşc Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" 

9 Ioana Comănici Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" 

 

Studenţii care au desfăşurat activităţi în CEX 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 
Unitatea de învăţământ 

1 Vlad Tudose Facultatea de Informatică Iaşi 

2 Paul Diac Facultatea de Informatică Iaşi 

3 Daniel Păsăilă Facultatea de Informatică Iaşi 

4 Adrian Airinei Facultatea de Informatică Iaşi 

 

Rezultate remarcabile ale elevilor la disciplina Informatică 

Olimpiada Naţională de Informatică 

S-au calificat 25 de elevi dintre care 20 elevi din CEX.  

Din 13 premii şi menţiuni, 11 au fost acordate elevilor din CEX.   

Un elev s-a calificat în lotul naţional lărgit (Brezulianu Răzvan, Colegiul Naţional, clasa a VIII-a) 

Concursul Naţional de Informatică “Urmaşii lui Moisil” 

Din Iaşi au participat 9 elevi de liceu, toţi de la CEX. Elevul Smolenschi Mihai (Liceul de Informatică, 

clasa a IX-a) a obţinut premiul I; elevii Rusu Radu şi Cîtea Alexandru (Liceul de Informatică, clasa a) 

au obţinut premiul al II-lea ; elevul Dascălu Alexandru (Liceul de Informatică, clasa a IX-a) şi elevul 

Vicol Sergiu (C. N. «C. Negruzzi », clasa a X-a), Paicu Alexandru  (Liceul de Informatică, clasa a XII-

a) au obţinut menţiune. 

Finala .campion 2009 

Toţi elevii de la CEX au participat la pregătirea desfăşurată pe site-ul .campion. În finală s-au calificat 

din Iaşi 8 elevi, toţi de la CEX (Paicu Alexandru clasa a XII-a, Albu Alexandru clasa a X-a, 

Smolenschi Mihai, Negruş Ştefan clasa a IX-a, Mateescu Maria, Siminiuc Antoanela, Brezulianu 

Răzvan clasa a VIII-a şi Ţucăr Liana clasa a VII-a). 

 

Coordonator disciplină, 

prof. Emanuela Cerchez 

 


