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Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a
Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei
Capitolul I: Prezentare generală
Art. 1 Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, numită în continuare OTI, este o competiţie naţională care
se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.
Obiectivul general al acestei competiţii este stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini deosebite
în domeniul tehnico-aplicativ şi ştiinţific.
Art. 2 Concursul se organizează pe următoarele secţiuni:
 Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, numită în continuare secţiunea TIC, pentru
elevii claselor IX-XII, indiferent de filieră/profil/specializare;
 Aplicaţii în C#, numită în continuare secţiunea C#, pentru elevii claselor IX-XII, indiferent de
filieră/profil/specializare;
Art. 3
3.1 La secţiunea TIC concurenţii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
3.2 La secţiunea C# concurenţii pot participa indiferent de clasă.
Capitolul II: Selecţia elevilor şi numărul locurilor pentru etapa naţională
Art. 4
4.1 Pentru OTI, etapa pe şcoală şi etapa locală/sector al municipiului Bucureşti, datele de
desfăşurare sunt stabilite de inspectorul şcolar cu atribuţii de coordonare pentru disciplinele
informatice din fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
în conformitate cu prevederile calendarului Olimpiadelor Naţionale Şcolare, aprobat pentru anul în
curs. Pentru aceste etape Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a
municipiului Bucureşti va răspunde de elaborarea subiectelor și baremelor ce vor respecta
structura precizată în acest regulament, de stabilirea criteriilor pentru calificarea elevilor la etapa
următoare precum şi de stabilirea numărului de elevi calificaţi la etapa următoare.
4.2 Pentru OTI, etapa judeţeană/municipiului Bucureşti, Comisia de organizare şi evaluare pentru
etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti realizează selecţia pe baza subiectelor unice şi baremelor
de evaluare elaborate la nivel naţional şi decide, în urma evaluării, care este componenţa lotului
care va reprezenta judeţul/ municipiul Bucureşti la etapa naţională. Comisia de organizare şi
evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a OTI stabileşte, cu maximă
responsabilitate, criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în
situaţia calificării pentru etapa naţională. Aceste criterii vor fi consemnate în procesul – verbal al
întâlnirii de lucru a Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiului
Bucureşti şi, împreună cu lista locurilor repartizate, vor fi postate pe site-ul ISJ/ISMB şi afişate la
avizierul unităţilor şcolare din care provin elevii calificaţi pentru această etapă, dar şi la locul de
desfăşurare a concursului, cu cel puţin 5 zile înainte de concurs.
4.3 Procedura de transmitere a subiectelor şi baremelor pentru OTI, pentru etapa
judeţeană/municipiului Bucureşti va fi comunicată în timp util, înaintea concursului.
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4.4 Pentru etapele județeană și naţională a OTI, subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al
Comisiei Centrale a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei.
4.5 Numărul locurilor pentru etapa naţională atribuite fiecărui inspectorat şcolar judeţean (ISJ),
respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) se stabileşte în conformitate cu
prevederile art. 30 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată
prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012. Astfel, fiecare inspectorat judeţean primeşte 4 locuri/secţiunea TIC,
câte unul pentru fiecare an de studiu, respectiv 1 loc/secţiunea C#. Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti primeşte câte 3 locuri pentru fiecare an de studiu/secţiunea TIC, respectiv 12 locuri/secţiunea
TIC şi 3 locuri/secţiunea C#.
Capitolul III: Structura probelor
Art. 5
5.1 Pentru Secțiunea TIC concursul constă, la toate etapele, în două probe: proba practică și proba de
proiect.
 Proba practică, la toate clasele, constă în rezolvarea pe calculator a unui set de cerinţe din programa
şcolară de TIC, corespunzătoare claselor IX-X și are durata de 2 ore.
 Proba de proiect constă în realizarea unui proiect în timpul concursului, pe o temă cunoscută și
comunicată, în fiecare an școlar, până la sfârșitul lunii februarie. Concurentul va realiza un
proiect, utilizând resursele furnizate, resurse existente pe fiecare calculator din sala de concurs.
Cerinţele proiectului vor fi formulate astfel încât să se poată urmări unitar şi nota, în funcție de
clasă, de exemplu: elemente de tehnoredactare, elemente de design, elemente de prelucrare imagini,
elemente de prelucrare audio/video, utilizarea bazelor de date, gestiunea paginilor web, etc.
5.2 Pentru Secţiunea C# concursul constă într-o singură probă, proba de proiect cu durata de 6 ore.
Proba de proiect constă în realizarea, în timpul concursului, a unui proiect constând într-o aplicaţie
desktop sau a unei aplicaţii web, utilizând produsele din suita Microsoft Visual Studio Express, pe o
temă cunoscută și comunicată, în fiecare an școlar, până la sfârșitul lunii februarie. Concurentul va
realiza un proiect, utilizând resursele furnizate, resurse existente pe fiecare calculator din sala de
concurs. Fiecare candidat va avea acces offline la documentaţia MSDN .NET Framework 4.x. Cerinţele
proiectului vor fi formulate astfel încât să se poată urmări unitar şi nota, de exemplu: elemente de
algoritmi, elemente de design, interfaţă, utilizarea bazelor de date, module web, etc.
5.3 La ambele secțiuni punctajul maxim acordat/probă este de 100 de puncte.
5.4 Aceste probe vor verifica competenţele elevilor privind aplicabilitatea noţiunilor teoretice studiate.
Capitolul IV: Organizarea comisiilor
Art. 6
6.1 Pentru fiecare etapă a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei, componenţa comisiilor de organizare
şi evaluare şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.
6.2 În cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei se constituie subcomisii
pentru secţiunea TIC şi secţiunea C#. Pentru secţiunea TIC se constituie subcomisii pentru fiecare an
de studiu.
Capitolul V: Evaluarea produselor concurenţilor
Art. 7 Produsele concurenţilor corespunzătoare probelor din concurs vor fi evaluate utilizând baremele
de evaluare/criteriile de jurizare elaborate la fiecare etapă.
7.1 La secţiunea TIC punctajul final al fiecărui concurent se obţine prin cumularea punctajelor acordate
la fiecare probă din concurs.
7.2 În cadrul fiecărei secțiuni ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute
de fiecare concurent.
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Capitolul VI: Desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei
Art. 8 Modul de desfăşurare a OTI este detaliat anual în Precizările cu privire la organizarea şi
desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei.
Capitolul VII: Rezolvarea contestaţiilor
Art. 9 Pentru depunerea şi soluţionarea contestaţiilor se vor respecta prevederile art. 49 -52, din
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.
9.1 Se pot depune contestaţii pentru fiecare dintre probe.
9.2 Punctajul rezultat în urma evaluării iniţiale poate fi modificat în plus sau în minus la reevaluarea
probei pentru care a fost depusă contestaţia. Punctajul obţinut în urma reevaluării probei pentru care s-a
depus contestaţia devine punctaj definitiv.
Capitolul VII: Dispoziţii finale
Art. 10 În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri, flash-uri, sau alte dispozitive de
stocare a informației și nu vor utiliza alte surse de documentare/resurse în afara celor primite de la
Comisia Centrală a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei. Concurenţii care încalcă prevederile
prezentului articol vor fi eliminaţi din concurs pierzând dreptul de participare la Olimpiada de
Tehnologia Informaţiei din anul şcolar următor.
Art. 11 Elevii calificaţi la etapa judeţeană vor fi înregistraţi pe site-ul concursului, la secţiunea
corespunzătoare, cu cel puţin 5 zile înaintea începerii concursului. La finalul etapei judeţene, punctajul
final va fi înregistrat pe site-ul concursului, de către preşedintele executiv al Comisiei de organizare şi
evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 10 zile de la finalizarea
etapei judeţene.
Art. 12 Listele cu elevii participanţi la etapa naţională şi datele de contact ale profesorului însoţitor
(profesor de specialitate TIC/Informatică) vor fi transmise inspectorului cu atribuții de coordonare
pentru disciplinele informatice din judeţul organizator al etapei naţionale şi Inspectorului General
din M.E.N., în maxim 10 zile de la finalizare etapei judeţene.
Art. 13 Elevii calificaţi la etapa naţională vor fi înregistraţi pe site-ul concursului, la secţiunea
corespunzătoare, de către preşedintele executiv al Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 10 zile de la finalizare etapei judeţene.
Art. 14 Pe site-ul concursului, pentru fiecare secţiune, vor fi afişate: clasamentele pe judeţe, lista
premianţilor pe judeţe, listele elevilor participanţi la etapele judeţeană/naţională, clasamentul naţional,
lista premianţilor la nivel naţional.
Art. 15 Prezentul regulament poate fi modificat în conformitate cu prevederile art. 62 din Metodologiacadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.

Director General,
Liliana Preoteasa

Inspector General,
Nuşa Dumitriu Lupan
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