
 

 

Str. General Berthelot nr. 28‐30,  

Sector 1, 010168,  Bucuresti 

 Tel:  +40 (0)21 405 57 06  

Fax: +40 (0)21 310 32 05 

 www.edu.ro 

Str. Dornei nr. 5, Focşani, 620162 
tel: 0237214141, fax: 0237214499 

e‐mail:isjvrancea@yahoo.com, 

http://isjvrancea.ro 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN VRANCEA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

 

                                                                                                             27.07.2022 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Desfășurarea Olimpiadei de Inovare și Creație Digitală „InfoEducație” – etapa națională, 

ediția a XXIX-a 

 

 În perioada 25-30 iulie 2022, la Colegiul Național „Unirea” Focșani se desfășoară cea de-a 

XXIX-a ediție a Olimpiadei de Inovare și Creație Digitală „InfoEducație” – etapa națională. 

Concursul a debutat în anul 1994 și s-a desfășurat anual, fără întrerupere. 

 La deschiderea ediției din acest an au participat, în calitate de organizatori, Consiliul Județean 

Vrancea,  Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Consiliul Local și Primăria Municipiului Focșani, 

Colegiul Național „Unirea” Focșani, Uniunea Profesorilor de Informatică din România. 

 În acest an au participat 155 de elevi din 32 de județe, cu 110 proiecte înscrise în concurs pe 

cele cinci secțiuni: 

 ● soft educațional; 

 ● soft utilitar; 

 ● pagini WEB; 

 ● roboți; 

 ● multimedia.  

 Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local Focșani sprijină și în acest an concursul, în 

calitate de co-organizator, prin alocarea sumei de 15.000 lei. În calitate de gazdă, Municipiul Focșani 

va oferi, prin Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia”, o piesă de teatru participanților de la 

„InfoEducație” 2022, cât și un tur ghidat, organizat de Centrul Național de Informare și Promovare 

Turistică Focșani. 

 Consiliul Județean Vrancea susține financiar concursul, prin asigurarea transportului Focșani 

– Mărășești și retur, pentru vizitarea unuia dintre cele mai importante obiective istorice ale județului, 

Mausoleul Eroilor de la Mărășești, prin oferirea unei degustări de produse culinare tradiționale, prin 

oferirea unor căni personalizate, precum și prin acordarea de premii în bani pentru următoarele 

secțiuni: 
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 - secțiunea pagini WEB – locul I, II, III; 

 - secțiunea soft educațional – locul I, II și III; 

 - secțiunea roboți – locul I, II și III; 

 - secțiunea soft utilitar – locul II, II și III; 

 - secțiunea multimedia – locul I, II și III; 

 - 15 mențiuni (câte trei pentru fiecare secțiune în parte); 

 - 3 mențiuni speciale pentru elevii din Vrancea; 

 - 5 premii I la Categoria „Open”. 

 Câștigătorii sunt premiați cu următoarele sume de bani: 

 - locul I – 5 premii x 700 lei net/premiu = 3.500 lei net; 

 - locul II – 5 premii x 500 lei net/ premiu = 2.500 lei net; 

 - locul III – 5 premii x 300 lei net/ premiu = 1.500 lei net; 

 - mențiune – 15 premii x 200 lei net/ premiu = 3.000 lei net; 

 - mențiune specială pentru elevii din Vrancea – 3 premii x 500 lei net/ premiu = 1.500 lei net; 

 - categoria Open – 5 premii x 700 lei net/premiu = 3.500 lei net. 

 De asemenea, elevii participanți sunt invitați să ia parte la activități educative care 

promovează tradițiile și meștesugurile populare în Crângul Petrești. În fiecare seară au loc seminarii 

susținute de autorități în domeniul informatic. 

 Inspectoratul Școlar Județean Vrancea felicită organizatorii, elevii participanți și profesorii 

coordonatori pentru susținerea acestui concurs prestigios! 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

prof. Gabriela Daniela MARCHITAN 

 

 

 

 


