EDITURA – Bilet nr.1
Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de site-uri.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
editura.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii
Formulare

Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

COFETARIE –Bilet nr.2

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de site-uri.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma specializata in producerea si vanzarea de produse de patiserie si cofetarie.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)

Obiecte ce conţin animaţii
Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

BIBLIOTECA – Bilet nr.3

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de site-uri.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
biblioteca.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Portal de cautare – Bilet nr.4

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de site-uri.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site cu un portal unic de căutare în
catalogul online şi în bazele de date abonate pentru activităţile desfăşurate de o
biblioteca online.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)

Obiecte ce conţin animaţii
Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Casa de discuri – Bilet nr.5

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de site-uri.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
casa de discuri pentru compozitori.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Librarie – Bilet nr.6

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
librarie.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

TURISM – Bilet nr.7
Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de
agenţiile de turism sau de agenţi individuali la nivel global.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii
Formulare

Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

DEPOZIT ENGROS – Bilet nr.8

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de un
depozit engros.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Firma catering – Bilet nr.9

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma catering.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Firma piese auto – Bilet nr.10

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma cu piese auto.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Firma transport feroviar – Bilet nr.11

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB .
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma cu transport feroviar.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

TIPOGRAFIE – Bilet nr.12

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
tipografie.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

SCOALA – Bilet nr.13

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
unitate scolara.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

FIRMA CONFECTII – Bilet nr.14

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma de confectii.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

FIRMA PANIFICATIE – Bilet nr.15

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma de panificatie.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

SERVICE AUTO – Bilet nr.16

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de un
service auto.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Depozit farmaceutic – Bilet nr.17

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB .
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de un
depozit farmaceutic
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

Firma constructii – Bilet nr.18

Firma Gama Soft are ca obiect principal de activitate modelarea, proiectarea si
implementarea de pagini WEB.
Firma dispune de personal cu studii superioare si medii in informatica cu o bogata
experienta in acest domeniu. Astfel s-a reusit realizarea unor produse program performante
si viabile in timp si prestarea unor servicii de calitate in domeniu.
Noul proiect al firmei isi propune sa realizeze un site pentru activităţile desfăşurate de o
firma de constructii.
In calitate de manager al firmei doriti sa selectati angajati cu studii medii in informatica
pentru aceasta le solicitati candidatilor sa rezolve urmatoarele cerinte:
Cerintele proiectului
1. Proiectul răspunde temei primite din puncte de vedere al conţinutului si contine minim 4
pagini web (2 elevi x 2 pagini)
Texte- Se vor folosi formatari pentru text:
-

fontul textului cu atributele corespunzatoare tagului
text bold
text italic
text mărit
text micsorat

O linie cu atributele corespunzatoare tagului
Fundalul paginilor site-ului:
-colorat
-cu o imagine de fundal
Imagini
2. În site sunt Liste:
incluse
- Liste ordonate
elemente de
- Liste neordonate
conținut
- Liste de definitii
- Imbricarea listelor
Elemente de organizarea textului :
- Elementul de bloc
- Elementele heading
- Inserarea unei adrese poştale
Tabele (minim 2 formatate diferit)
Obiecte ce conţin animaţii

Formulare
Cadre
Fişiere
Elementul de legătură
Realizarea unei legături reciproce între două pagini aflate în acelaşi folder
de lucru
Realizarea unei legături către pagini web externe
Operaţia de descărcare a fişierelor (download)
3. Amplasarea elementelor: formulare, meniuri, bare de instrumente, butoane, casete de text,
grid-urilor, liste, ferestre, inserarea de etichete, comentarii/indicaţii (tooltips), ghiduri de
utilizare, este realizată cu respectarea regulilor de design. Realizati la finalul paginii web
formularul alaturat:

5. Respectă legea dreptului de autor
6. Site-ul a fost testat conform standardelor în vigoare
7. Alegerea unui nume reprezentativ, rezervare domeniu gratuit
8.Creativitate, originalitate
9. Găzduire site

