MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Olimpiada de Tehnologia Informației – 13 aprilie 2019
I. Pentru ambele secțiuni proba de concurs va începe la ora 1000 și va dura 4 ore. Pentru ambele
secțiuni, tema probei de proiect este: „Anul cărții, anul lecturii – România citește”.

II. Elevii vor fi prezenți la ora 930 în unitatea de învățământ în care se desfășoară competiția.
III. Salvarea produselor rezultate în urma desfășurării probei
Fiecare concurent va salva produsele/sursele proprii într-un director având drept nume ID-ul său de forma
OTI_CJ_C_XXX în care:
-

C reprezintă clasa/secțiunea. Pentru secțiune TIC clasa a IX-a va fi completată cu caracterul 9, clasa
a X-a va fi completată cu caracterul A, clasa a XI-a va fi completată cu caracterul B, clasa a XII-a
va fi completată cu caracterul C. Pentru secțiunea C# indiferent de clasă caracterul asociat este D.

-

XXX reprezintă numărul de ordine stabilit de Comisia de organizare și evaluare pentru etapa
județeană a olimpiadei.

IV. Calificarea elevilor la etapa națională la secțiunea C#, respectiv la fiecare an de studiu pentru
secțiunea TIC, se va realiza pe cele 70 de locuri prevăzute la art. 15 (3) și (4) din Metodologia – cadru
de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, compuse din: 47 locuri atribuite
județelor/sectoarelor și 23 locuri suplimentare / secțiunea C# / an de studiu pentru secțiunea TIC,
ocupate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după
finalizarea etapei județene a olimpiadei.
Punctajul total minim care permite calificarea în lotul județului pentru etapa națională a
Olimpiadei de Tehnologia Informației, respectiv intrarea în clasamentul național este de 40 de

puncte.
LOTUL JUDEȚULUI CLUJ va fi constituit din participanți care întrunesc condiția
de punctaj total minim, astfel:
-

Primii elevi clasați la etapa județeană la fiecare an de studiu, pe locurile atribuite (4 locuri
secțiunea TIC, 1 loc secțiunea C#) astfel:
•

TIC - locul 1 – clasa a IX–a, locul 1 – clasa a X–a, locul 1 – clasa a XI–a, locul 1 – clasa a
XII–a;

•

C# - locul 1.
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-

Elevii calificați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului
național pe an de studiu realizat după finalizarea etapei județene, pe locurile
suplimentare.

Departajarea concurenţilor:
În situația în care pe primul loc la un an de studiu se clasează doi sau mai mulți elevi având punctaje
egale, departajarea se realizează pe criteriile următoare, aplicate în ordinea:
•

Premiu obținut în anul școlar precedent la Olimpiada Națională de Tehnologia Informației
(în ordine descrescătoare a punctajelor care însoțesc respectivul premiu);

•

Medalie obținută în anul școlar precedent la Olimpiada Națională de Tehnologia
Informației (în ordine descrescătoare a punctajelor care însoțesc respectiva medalie);

•

Probă de baraj.
Dacă un elev având statusul A (primul elev clasat din județ la o clasă, care întrunește condiția de

punctaj minim, calificat pe locurile atribuite județului) sau CN (elev care întrunește condiția de punctaj
minim; intră în clasamentul național) nu poate participa la etapa națională a Olimpiadei de
Tehnologia Informației, acesta va comunica în scris acest lucru inspectorului cu atribuții de
coordonare pentru disciplinele informatice din Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Cererea scrisă va
putea fi transmisă prin e-mail, scanată, la adresa moldvai_alina@yahoo.com / depusă la secretariatul
ISJ Cluj până la data de 28 aprilie 2019, ora 1600, fiind considerată opțiune definitivă a elevului.
După informarea MEN cu privire la această situație, se va opera în baza de date a olimpiadei,
modificarea statusului elevului, acesta devenind R (retras); nu se va modifica punctajul obținut de
elevul retras.
Important: Cererea de retragere depusă după data precizată anterior nu va produce efecte privind
modificarea statusului elevului în baza de date și, implicit asupra clasamentului național.

V. Afișarea rezultatelor
Rezultatele vor fi publicate în data de 13 aprilie 2019 la adresa oficială a olimpiadei:
http://www.ciaro.edubh.ro

VI. Contestațiile
-

Eventualele contestații se trimit scanat până în data de 15 aprilie 2019, ora 1600 la adresa de e-mail:
iconcurs@yahoo.com;
Contestațiile vor conține: numele concurentului, clasa, ID-ul din concurs, motivul contestației, numele
profesorului îndrumător, semnătura concurentului;
Rezolvarea contestațiilor se va face în data de 16 aprilie 2019.

VII.

Rezultatele finale

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 16 aprilie 2019 la adresa oficială a olimpiadei:
http://www.ciaro.edubh.ro

