
 

 

 

 

 
 

 

Către: Inspectoratul Școlar Județean 

În atenția: Inspectorului de specialitate Informatică 

 

Ref: Invitație de participare pentru elevii din gimnaziu și liceu la Concursul Național “CGame – poveste și provocare”, 
ediția a II-a 

Toți elevii din gimnaziu (clasele V-VIII) și liceu (clasele IX-XII) din România, care sunt pasionați de programare în limbajele 
C++ sau Python, sunt invitați să participe gratuit la Concursul Național ”CGame – poveste și provocare”, ediția a II-a, organizat 
de Centrul Educațional de Excelență ITLevel în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vaslui. 

În cadrul concursului concurenții trebuie să realizeze un proiect pornind de la o poveste descrisă de organizator. 

Calendarul Concursului este următorul: 

 17.01.2022 – 30.01.2022: înscriere la concurs prin completarea formularului de înscriere online 
 02.02.2022: afișarea listei finale a participanților (Numărul este limitat la maxim 140 de participanți)  
 05.02.2022, orele 8.30-13.00: desfășurarea competiției 
 21.02.2022: publicarea listei finale a câștigătorilor 

Locul de desfășurare a Concursului: 
 

Concursul este organizat pe întreg teritoriul României și se desfășoară online prin intermediul Platformei Cisco Webex. 
 

Înscrierea la Concurs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înscrierea concurenților se face prin completarea formularului de înscriere online aflat pe site-ul oficial al concursului, respectiv: 
www.itlevel.ro/cursuri-copii-bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-provocare-2022 
precum și pe site-ul Centrului Județean de Excelență Vaslui: https://cjevs.ro/noutati/  
Lista validată a concurenților va fi publicată pe site-ul oficial al concursului până pe data de 2.02.2022. 

 
 Pentru ediția a II-a a Concursului Național “CGame – poveste și provocare” organizatorul le va propune 

participanților continuarea unei povești primită în cadrul probei de concurs. Pentru realizarea proiectului sunt admise 
limbajele de programare C++ sau Python. Timpul de rezolvare pentru proiect este de 4 ore. 

Jurizarea Concursului: 
 

Comisia de Examinare a proiectelor este alcătuită din profesioniști calificați, cu experiență în evaluare, care sunt activi în acest 
sector.  

Premierea câștigătorilor: 

Se vor acorda premii, iar toți concurenții vor primi diplomă de participare în format electronic. 

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului, aflat pe site-ul oficial al concursului, www.itlevel.ro/cursuri-copii-
bucuresti/concursuri-copii/concurs-online-de-programare-cgame-poveste-si-provocare-2022 , trebuie parcurs de fiecare participant.  
 

Prin intermediul Unităților Școlare dar și a Centrelor Județene de Excelență elevii pot avea acces la competiții educaționale, acestea 
fiind un generator de experiență reală și de aceea vă lansăm și d-voastră invitația de a promova alături de noi desfășurarea 
gratuită a Concursului Național “CGame – poveste și provocare”, ediția a II-a. 

Vă stăm la dispoziție pentru toate detaliile! 

Cu considerație, 

Conf.univ.dr. Nicoleta Iacob, Director General 
Email: nicoleta.iacob@itlevel.ro  
Telefon: 0757.011.895    

           
  

Experiență reală, gândire logică, analiză, 
creativitate și originalitate, toate acestea dacă 
participi la Concursul Național “CGame - poveste și 
provocare”! 

PARTICIPĂ GRATUIT! 

 


