
Î n atenţia elevilor participanţi  
la Olimpiada de TÎC-2016, etapa judeţeana  

Modul de desfăşurare 

 Proba de concurs începe sâmbătă 2.04.2016, la ora 9.00 şi va dura 6 ore.  

 Elevii vor fi prezenţi la unitatea de învăţământ în care se desfăşoară competiţia, în laboratoarele 

în care sunt planificaţi, la ora 8.30. 

 În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri, flash-uri sau alte dispozitive de 

stocare a datelor, telefoane sau alte instrumente de telecomunicaţii şi 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. 

Salvarea soluţiilor/predarea lucrărilor  

 La sfârşitul probei de concurs, membrii Comisiei vor salva produsele elevilor în prezenţa 

acestora, pe suport extern, în vederea evaluării.  

 Directorul cu fişierele fiecărui concurent va fi redenumit cu ID-ul concurentului de către 

fiecare elev în parte şi va conţine şi folderul cu resurse. Pentru subiectele în care se solicită 

realizarea fişierelor audio şi de tip film, se va salva şi proiectul.  

 După salvarea pe suportul extern, concurentul va confirma prin semnătură, în borderoul sălii 

de concurs, dimensiunea propriului director, exprimată în bytes.    

Afişarea rezultatelor  

 Listele cu rezultatele obţinute în urma evaluării se vor afişa la Colegiul Naţional de 

Informatică Spiru Haret Suceava şi pe site-ul colegiului, la adresa:  

http://www.cni-sv.ro/pagini/asp/Default.aspx?pagina=odeinfo 

Depunerea contestaţiilor 

 Contestaţiile se pot depune luni, 4.04.2016, între orele 8
00

 – 12
00

, la secretariatul şcolii la 

care s-a susţinut proba de concurs. 

Eventualele contestaţii vor putea fi depuse numai pentru cerinţele anterioare celei de 

realizare a produsului final (primele 80 de puncte). Modul in care a fost evaluat produsul final nu va 

putea fi contestat. (ultimele 20 de puncte). 

 

 

http://www.cni-sv.ro/pagini/asp/Default.aspx?pagina=odeinfo


Criterii departajare 

 Numar de itemi cu punctaj maxim 

 Numar de itemi nepunctati 

 baraj 

Comisia de organizare şi desfăşurare a OTI-2016, etapa judeţeană 


