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- concursul constă într-o singură probă, proba de proiect, cu durata de 4 

(patru) ore; 

- proba de proiect constă în realizarea unui proiect în timpul concursului, tema 
probei de proiect este ”Centenarul marii uniri”; 

- concurentul va realiza un proiect, utilizând resursele furnizate, resurse 
existente pe fiecare calculator din sala de concurs; 

- punctajul maxim acordat este de 100 de puncte; 

- proba de concurs va începe la ora 9.00 și va dura 4 ore; 

- elevii vor fi prezenți la unitatea de concurs în care se desfășoară competiția, 
în laboratoarele în care sunt planificați la ora 8.30; 

- fiecare concurent va primi subiectele în formă listată, iar pe calculator va găsi 
resursele necesare și subiectul în format pdf; 

- fiecare concurent va salva produsele/sursele proprii într-un director având 
drept nume ID-ul său de forma OTI_SV_C_XXX, unde: 

 C reprezintă clasa/secțiunea (clasa a IX-a va fi completat cu 

caracterul 9, clasa a X-a va fi completat cu caracterul A, clasa a XI-a 

va fi completat cu caracterul B, clasa a XII-a va fi completat cu 

caracterul C, iar pentru secțiune C# indiferent de clasă va fi completat 

cu caracterul D), 

 XXX reprezintă numărul de ordine al concurentului (de exemplu 001, 

002, 003,…); 

- fiecare concurent va primi ID-ul pe bază de semnătură, luând astfel la 
cunoștință că vor fi evaluate doar produsele salvate în directorul denumit 
corect; 

- la expirarea timpului alocat probei (sau în cazul în care un candidat dorește 
să părăsească sala de concurs înaintea timpului alocat probei) concurentul 
va preda produsele și va confirma prin semnătură, în borderoul sălii de 
concurs, dimensiunea propriului director, exprimată în bytes (Size); 

- după predarea produselor: 

 nu se vor efectua modificări în produsele elevilor; 

 nu se vor redenumi fișierele/directoarele (nume și/sau extensie) care 
cuprind produsele elevilor. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Extras din: - ”Regulamentul specific de organizare și desfășurare a OTI” și   

- ”Precizări privind organizarea și desfășurarea OTI” 
 Sursa: http://ciaro.ro/oti/anc/index.php 
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