
	

Concursul Național de Informatică 
EmpowerSoft 

Ploiești, ediția a IV-a, aprilie-mai 2018 

Temă concurs 
Categoria WEB DESIGN 

 
„Smart software for the digital schools” 

 
Realizați o aplicație web care să ducă la îmbunătățirea serviciilor din școlile în 

care învățați. (Smart software for the digital schools) 
Exemple: 
- aplicație prin care elevii unei școli  să poată raporta diverse problemele către 

diferite departamente ale școli; 
- aplicație de monitorizare a absențelor; 
- aplicație pentru generarea orarului unei școli; 
- catalog electronic; 
- platformă de cursuri electronice; 
- digitalizarea biblioteci școli; 
- aplicație de adunat feedback de la părinți, elevi, profesori, absolvenți; 
- etc; 

 
 
Observații: 

1. Nu fac parte din aplicațiile acceptate pentru ediția a IV-a Empowersoft 2018, site-
urile de prezentare al unui școli. 

2. Nu vor fi punctate acele părți ale proiectului care nu sunt concepute de autor. În cazul în 
care autorul își asumă realizarea unor părți care apoi se dovedesc a nu fi de concepție 
proprie, lucrarea va fi descalificată. 

3. Este interzisă folosirea oricărui CMS (Joomla, Drupal, Wordpress, Magento, etc) care nu 
este dezvoltat de echipa de proiect.  

4. Cei care folosesc anumite librării de funcții (gen pentru trimitere de e-mailuri, pentru 
criptare etc) trebuie să menționeze clar în documentație acest lucru, precum și licența 
acelor librarii. 

5. Arhiva aplicației trebuie să conțină̆ documentația, declarația pe proprie răspundere ale 
membrilor echipei în formă scanată, proiectul propriu-zis și adresele surselor de date  
folosite.  

6. Fiecare arhivă trebuie să nu depășească̆ dimensiunea maximă de 100MB. 
7. Pentru filmul de prezentare se poate schimba setările de confidențialitate a videoclipului 

ca videoclip public sau nelistat, dar în ambele cazuri trebuie să indicați link-ul filmului de 
prezentare în prima pagina a documentației. 

8. Filmul de prezentare trebuie să aibă̆ un banner/ link cu adresa paginii de concurs, pus 
pe youtube (minim 480p rezoluție, preferabil 1080p, fără ecou, timp maxim de 7 minute).  

 
 

Mult succes! 


