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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

Privind organizarea și desfășurarea etapei naționale a  

Olimpiadei de tehnologia Informației 

 

Prezenta procedură stabilește: 

 modul în care se asigură respectarea cadrului legal al deplasărilor și normelor de 

conduită ale elevilor și profesorilor însoțitori participanți la etapa națională a Olimpiadei de 

Tehnologia Informației; 

 modul de desfășurare a activității profesorilor responsabili desemnați de către 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova pentru fiecare județ/delegație. 

 

Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

Prezenta procedură se aplică tuturor participanților la etapa națională a Olimpiadei de 

Tehnologia Informației și va fi adusă la îndeplinire de către profesorii însoțitori ai delegațiilor și de 

către profesorii din județul Prahova, responsabili de loturi. 

 

Descrierea procedurii 

Olimpiada de Tehnologia Informației – etapa națională este o competiție școlară de 

excelență, adresându-se elevilor cu aptitudini și performanțe înalte. 

Deplasarea echipei județului/Municipiului București se va face cu unul sau mai mulți 

profesori însoțitori, conform normativelor în vigoare. 

Participarea la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației a 

delegațiilor fiecărui județ/Municipiului București este organizată cu aprobarea IȘJ/IȘMB în 

perioada stabilită de către MEN, numai în condiții de legalitate și siguranță, profesorii însoțitori 

desemnați purtând întreaga răspundere. 

 

Atribuțiile profesorului însoțitor 

Profesorul însoțitor al lotului județean/al Municipiului București are următoarele atribuții: 

 informează elevii și părinții acestora despre: programul activității; localitatea de 

destinație; durata activității; ziua, ora și locul plecării, precum și ziua ora și locul sosirii; operatorul 

economic/furnizorul serviciilor de transport; mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, 

caracteristicile și categoria acestuia/acestora; distanța și durata de mers de la punctul de plecare 

până la locul în care se află situată unitatea de cazare (în cazul în care deplasarea se face cu 

autocarul); adresa unității de primire (amplasarea unității/unităților de cazare, modalitățile de 

ajungere la acestea); dotările suplimentare din incinta unității de cazare; condițiile de cazare; 

activități care presupun un anume grad de dificultate/risc; regulamentul competiției; 

  întocmește dosarul cu toate documentele necesare participării la competiție; 

  obține avizul conducerii unității de învățământ și aprobarea inspectoratului școlar 

pentru deplasare. În cazul în care grupul este format din elevi aparținând mai multor unități școlare, 

va fi luat avizul tuturor unităților de învățământ de la care aceștia provin; 

  înregistrează dosarul la IȘJ și predă dosarul reprezentantului IȘJ Prahova, în 

momentul sosirii, la locația de cazare; 

  are obligația de a asigura participarea în condiții de siguranță și securitate a elevilor la 

competiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
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  urmărește respectarea, în mod obligatoriu, a programului competiției, a 

regulamentului de ordine interioară stabilit de organizatori la locațiile de cazare și respectiv de 

concurs, precum și a regulilor de comportament civilizat; 

  monitorizează permanent elevii și îi însoțește la activitățile și vizitele prevăzute în 

programul competiției și în programul liber, deplasările realizându-se în sistem organizat. 

 

Atribuții ale Inspectoratului Școlar Județean Prahova 

 Inspectoratul Școlar Județean Prahova, prin inspectorul de specialitate, are următoarele 

atribuții: 

  monitorizează respectarea Metodologiei – cadru de desfășurare a competițiilor școlare 

și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 

școlare și extrașcolare, aprobate prin OMECTS nr 3035/2012; 

 elaborează procedura privind organizarea și desfășurarea și desfășurarea etapei 

naționale a Olimpiadei de Tehnologia Informației și Regulamentul Intern al acesteia; 

 întocmește lista cu profesorii responsabili cu delegațiile din fiecare județ și 

repartizează sarcini specifice profesorilor implicați; 

 solicită emiterea deciziei de constituire a comisiei județene de organizare și 

desfășurare a etapei naționale a olimpiadei. 

 

 Atribuții ale profesorilor coordonatori ai loturilor din fiecare județ/Municipiul 

București, numiți în continuare profesori responsabili 

 Profesorul responsabil are următoarele atribuții: 

 informează inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 

Prahova despre orice disfuncționalitate legată de organizarea competiției; 

 menține permanent legătura telefonic/prin e-mail cu profesorii însoțitori ai loturilor 

județene; 

 conduce delegația județului de care răspunde la locul de cazare, la festivitatea de 

deschidere/închidere a competiției, la centrul de concurs și la activitățile proiectate pentru timpul 

liber; 

 înmânează profesorului însoțitor programul competiției; 

 preia de la profesorul însoțitor dosarul competiției, îl verifică și îl înmânează comisiei 

de organizare; 

 îndeplinește orice altă responsabilitate stabilită de către Inspectoratul Școlar Județean 

Prahova.  

 

 Alte responsabilități: 

 părinții își pot asuma răspunderea numai pentru însoțirea propriului copil; 

 participanții la concurs vor avea asupra lor actul de identitate, carnetul de elev vizat și 

cu fotografie; 

 toți participanții au obligația de a respecta Regulamentul intern privind participarea la 

competiție; 

 elevii care nu vor respecta Regulamentul Intern al competiției vor fi trimiși acasă, 

după ce este chemat unul dintre părinți, sau cu un profesor însoțitor, urmând ca familia să suporte 

cheltuielile de deplasare atât pentru elev cât și pentru profesorul însoțitor. 
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Regulamentul Olimpiadei de Tehnologia Informației, Ploiești – 2017 

 

1. Scopul 

Stabilirea regulilor și normelor ce trebuie respectate de către elevii și profesorii însoțitori pe 

parcursul etapei naționale a Olimpiadei de tehnologia Informației, în vederea desfășurării 

activităților în condiții optime. 

2. Domeniul de aplicare 

Regulamentul de aplică tuturor elevilor și cadrelor didactice însoțitoare la etapa națională a 

Olimpiadei de Tehnologia Informației. 

3. Documente de referință 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMEN, nr 5115/2014; 

 Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și 

Regulamentul de organizare a activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobate 

prin OMECTS nr 3035/2012; 

 OMEN nr 3060/2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ 

preuniversitar; 

 Regulamentele specifice de organizare și desfășurare a olimpiadelor/concursurilor 

școlare; 

4. Descriere 

Art.1 Etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației este organizată de Ministerul 

educației naționale și Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în perioada 18-21 mai 2017. 

Art.2 Participanții la concurs vor avea asupra lor actul de identitate, carnetul de elev vizat pe 

anul școlar în curs cu fotografie, avizul epidemiologic (eliberat cu cel mult 48 ore înainte de 

prezentarea la competiție) și ecusonul de participant la competiție care fa fi primit în ziua 

cazării. La fiecare probă a olimpiadei, elevul este obligat să aibă asupra lui ecusonul și un 

act de identitate. 

Art.3 Pentru desfășurarea programului în condiții optime, se impune respectarea unei 

discipline stricte de către toți participanții: 

 profesorii însoțitori vor monitoriza permanent elevii și îi vor însoți la activitățile și în 

vizitele prevăzute în programul concursului, transportul realizându-se în sistem 

organizat; 

 elevii au obligația de a avea un comportament adecvat, conform statutului lor și de a 

participa la toate activitățile din program; 

 elevii vor respecta programul complet al competiției, orele de activitate și de odihnă; 

 elevii au obligația de a nu degrada sau distruge spațiile de cazare și masă, sălile de 

clasă, laboratoarele sau obiectivele turistice/culturale ce vor fi vizitate. În caz 

contrar, daunele vor fi imputate celor vinovați. În cazul elevilor minori, acestea le 

vor fi imputate părinților sau tutorilor legali. În cazul în care vinovatul nu se 

cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregului lot sau, după 

caz, tuturor participanților care folosesc același spațiu de cazare; 

 este interzis consumul de băuturi alcoolice, substanțe interzise prin lege și fumatul pe 

întreaga perioadă de desfășurare a competiției; 

 elevii nu au voie să părăsească incinta locației de cazare sau activitatea la care iau 

parte neînsoțiți sau fără acordul cadrului didactic însoțitor. Acesta din urmă poartă 

toată responsabilitatea asupra securității și integrității elevilor pe care îi însoțește; 

 dacă vor apărea abateri grave de la regulament, organizatorii își rezervă dreptul de a 

lua măsuri pentru părăsirea locului de cazare de către elevul în cauză , iar cheltuielile 
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de deplasare către județul de unde acesta provine vor fi suportate de către 

părinți/tutori legali. Organizatorii își rezervă dreptul de a înainta adrese către 

Inspectoratele Școlare din județele în care își au domiciliul elevii, prin care să 

solicite aplicarea de sancțiuni, conform Art.147 din ROFUIP. 

 în ziua în care se desfășoară proba, elevii vor preda telefoanele mobile profesorilor 

însoțitori și se vor prezenta la probă doar cu actul de identitate și carnetul de elev cu 

poză (vizat pentru anul școlar în curs), pix sau stilou cu cerneală albastră, creion , 

riglă. 

          Art.4 Elevii și profesorii însoțitori, participanți la faza națională a Olimpiadei de Tehnologia 

          Informației, vor respecta Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare aprobată prin OMEN nr 3035/2012. 

 Art.5 Prezentul regulament este obligatoriu pentru toți participanții la activitățile competiției. 

 Art.6 Inspectorii școlari de specialitate din județele participante vor prelucra cu profesorii și 

elevii participanți prezentul regulament, iar aceștia vor semna un angajament de respectare a 

acestuia. 

 


