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Art. 1. Olimpiada de Inovare şi Creativitate Digitală - InfoEducaţie se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile prevederilor Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare, anexă la OM nr. 3.035/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumită în continuare, Metodologia-cadru. 
Art. 2. Competiţia se adresează elevilor din clasele IX-XII, în echipe constituite din 1-

maximum 2 elevi. 

Art. 3. Echipele participă la competiţie cu lucrări informatice şi/sau practice însoţite 

de proiectul tehnic de realizare, elaborate din domeniul aferent uneia dintre următoarele 
secţiuni: 

software cu caracter educaţional, 

software utilitar/mobile, 

web, 

roboţi 

multimedia. 

Art. 4. Un elev poate poate înscrie în competiţie o singură lucrare pentru care este 
autor sau coautor în echipa de realizare şi doar în cadrul unei singure secţiuni. În urma 

calificării obţinute la o etapă, o echipă participă la etapa imediat superioară cu aceeaşi 
lucrare, eventual îmbunătăţită, în cadrul aceleiaşi secţiuni. 
Art. 5. Site-ul oficial al olimpiadei este www.infoeducatie.ro. 

II. Etapele competiţiei, probele de concurs şi evaluarea. 

Art. 6. Pentru fiecare etapă a olimpiadei InfoEducaţie , componenţa comisiilor de 

organizare şi evaluare şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin 

prevederile Metodologiei-cadru. În cadrul Comisiei centrale a etapei naţionale a 

olimpiadei InfoEducaţie se constituie subcomisii pentru fiecare din secţiunile concursului. 

Art. 7. Etapele olimpiadei InfoEducaţie sunt: 

(1) Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti se desfăşoară într-o singură 

zi, de regulă, în perioada martie-mai a anului şcolar în curs, la o data stabilită de inspectorul 
şcolar cu atribuţii de coordonare pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat şcolar 
judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

(2) Etapa interjudeţeană online, se organizează în intervalul de timp dintre etapa 

judeţeană/municipiului Bucureşti şi etapa naţională a competiţiei fiind destinată participării 

şi selecţiei echipelor formate numai din fete. În urma desfăşurării acestei etape, echipele care 
obţin locul 1 în cadrul fiecărei secţiuni participă la etapa naţională. 
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(3) Etapa naţională se desfăşoară, de regulă, la începutul lunii august, conform 

calendarului concursurilor şi olimpiadelor şcolare avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

în fiecare an şcolar şi constă în prezentarea publică a lucrărilor înscrise în concurs şi evaluarea 
lor de către Comisia centrală a olimpiadei fufoEducaţie. 

Art. 8. Lucrările informatice realizate de elevi vor fi prezentate în concurs pe suport 

amovibil şi/sau online, cu excepţia celor de la secţiunea roboţi. 

Art. 9. Fiecare lucrare va fi însotită de o scurtă documentatie tehnică în format ' ' 
electronic şi de un fişier README în care să fie specificate componentele din proiect 

(fotografii, paragrafe de text, cod binar, cod sursă etc.) care nu au fost realizate de 

autorul/autorii lucrării. 

Art. 10. Nerespectarea prevederilor Art.9 atrage notarea lucrării cu punctaj O. În cazul 

în care lucrarea a fost realizată în echipă de 2 elevi se va preciza, în fişierul README, rolul 
fiecărui component al echipei de realizare a proiectului. 

Art. 11. Proba de concurs, constă în prezentarea în faţa comisiei de evaluare judeţeană 

/a Municipiului Bucureşti, de către echipele concurente, într-un interval de maximum 15 

minute, a lucrărilor cu care acestea s-au înscris în competiţie. 
Art. 12. Prin excepţie de la Art.11 proba de concurs la etapa interjudeţeană constă în 

înscrierea on-line a lucrărilor pe site-ul www.infoeducatie.ro şi prezentarea acestora de 

către concurenţi membrilor comisiei centrale exclusiv prin mijloace informatice de 
comunicare on-line de tip videoconferinţă, hangouts, skype 

Art. 13. Evaluarea lucrărilor se realizează de către membrii comisiei de organizare şi 

evaluare stabilite conform Metologie -cadru pentru fiecare etapă; 
Art. 14. Punctajul maxim acordat unei lucrări este de 100 puncte. Criteriile de evaluare 

a lucrărilor înscrise la fiecare secţiune a competiţiei se regăsesc pe site-ul olimpiadei 

www.infoeducatie.ro. Acestea se aplică la fiecare etapă a competiţiei. 

III. Selecţia elevilor pentru participarea la etapa naţională., numărul locurilor şi 
criteriile de calificare 

Art. 15. După finalizarea etapei judeţene se ierarhizează echipele participante în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe fiecare secţiune în parte. 

Art. 16. Din fiecare judeţ participă la etapa naţională elevii din echipele clasificate pe 

primele locuri în ierarhia judeţului/Municipiului Bucureşti, după cum urmează: maximum 
5 elevi, iar din Municipiul Bucureşti maximum 15 elevi. 

Art. 17. Comisia de organizare şi evaluare a etapei judeţeane/a municipiului Bucureşti 

are şi următoarele atribuţii: 

( 1) Stabileşte modul de repartizare pe secţiunile concursului, a locurilor alocate pentru 

etapa naţională, fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în baza unor criterii ce vor fi publicate 

cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea etapei judeţene. 
(2) Stabileşte pentru echipele menţionate la Art. 16, formate din 2 elevi, trimiterea la 

etapa naţională a elevului care va reprezenta echipa calificată. 

Art. 18. Pentru departajarea echipelor care au punctaje egale, Comisia de organizare şi 

evaluare pentru etapa judeţeană/municipiului Bucureşti poate organiza baraje de 

departajare cu probe practice pe o temă dată. 

Art. 19. Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu aprobă suplimentarea locurilor alocate 

anual fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti. 

IV. Desfăşurarea etapei naţionale 
Art. 20. Etapa naţională se organizează în fiecare an şcolar, de regulă, în tabăra pentru 

şcolari Gălăciuc, Vrancea, în prima săptămână a lunii august. 
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Art. 21. Prima zi a concursului este dedicată instalării lucrărilor. Comisia tehnică a 
olimpiadei va crea toate condiţiile astfel încât lucrările să poată fi instalate în termenul 
corespunzător. Dacă un elev/echipă nu îşi va termina instalarea lucrării înaintea începerii 
jurizării, aceasta nu va mai fi prezentată. 
Art. 22. Înscrierea pe site-ul oficial al concursului InfoEducaţie www.infoeducatie.ro a 

lucrărilor elevilor care vor participa la etapa naţională din fiecare judeţ/municipiul 
Bucureşti se va face cu cel puţin 20 de zile înaintea începerii acesteia. Înscrierea lucrării se 
va face în cadrul secţiunii la care a participat la etapa judeţeană, fiind efectuată de către 
elevii selectaţi, asistaţi de preşedintele executiv al Comisiei de organizare şi evaluare 
pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti. O lucrare calificată la etapa judeţeană, 
eventual îmbunătăţită, participă la aceeaşi secţiune la faza naţională. 
Art. 23. În concurs vor fi prezentate spre jurizare, lucrările înregistrate pe site şi 

validate de comisiile judeţene. 
Art. 24. Lucrările web vor fi publicate online. Pentru fiecare lucrare înscrisă în concurs 

vor fi puse la dispoziţia Comisiei centrale a olimpiadei InfoEducaţie sursele şi toate 
materialele folosite în realizarea acesteia. 
Art. 25. Evaluarea 

(1) Evaluarea lucrărilor informatice se va face strict în limitele criteriilor de jurizare 
existente pe site-ul concursului. 

(2) Punctajul maxim acordat unei lucrări informatice este de 100 de puncte. 
(3) Departajarea primelor 5 lucrări la fiecare secţiune se va face în cadrul unei probei 

speciale "Open". Lucrările realizate în urma acestei probe vor fi notate cu punctaje de 
maximum 100 de puncte, pe baza criteriilor de pe site-ul concursului. Punctajul final ce poate 
fi obţinut de un concurent se calculează ca sumă a punctajelor obţinute în urma evaluării celor 
două probe fiind de maximum 200 puncte. 

Art. 26. Premiile şi menţiunile se vor acorda în conformitate cu prevederile 
Metodologiei-cadru echipelor clasate pe primele locuri după desfăşurarea probei "Open". 

V. Dispoziţii finale 
Art. 27. Înregistrarea pe site-ul oficial al olimpiadei InfoEducaţie a lucrărilor 

concurenţilor selectaţi în lotul judeţului/municipiului Bucureşti se va realiza cu cel puţin 
20 de zile înainte de începerea etapei naţionale InfoEducaţie 
Art. 28. Listele cu elevii participanţi la etapa naţională InfoEducaţia şi datele de contact 

ale profesorului însoţitor (profesor de specialitate TIC/Informatică) vor fi transmise 
Comisiei centrale a competiţiei de către inspectorul şcolar cu atribuţii în coordonarea 
disciplinei informatică din fiecare judeţ/Municipiul Bucureşti cu cel puţin 15 zile înaintea 
începerii etapei naţionale. 
Art. 29. Pe site-ul concursului, www.infoeducatie.ro pentru fiecare secţiune, vor fi 

afişate: clasamentele, listele elevilor participanţi, lista premianţilor la nivel national. 
Acestea vor fi afişate pentru o perioadă de 4 ani de la data încheierii competiţiei. 
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