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Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a 
olimpiadei de informatică aplicată - AcadNet 

1. Prezentare generală 

Art. 1. Olimpiada de Informatică Aplicată - AcadNet se desfăşoară în conformitate cu 
Metodologia-Cadru de Organizare şi Desfăşurare a Competiţiilor Şcolare aprobată prin OM 
nr 3035/2012, cu modificările şi completările ulterioare denumită în continuare Metodologie
cadru; 
Art. 2. Competiţia se adresează elevilor din clasele a IX - a - a XII -a, având ca tematică 
generală noţiunile şi aplicarea practică a acestora în domeniul administrării calculatoarelor şi 
a reţelelor de calculatoare, conform programei disciplinei opţionale Administrarea 
calculatoarelor şi a reţelelor (aprobată prin OMECTS nr. 4.720/ 2010) 
Il. Organizarea AcadNet 

Art. 3. AcadNet se desfăşoară exclusiv online pe platforma www.acadnet.ro, competiţia fiind 
organizată pe trei secţiuni tematice: 

• Calculatoare 
• Retele 

' 

• lnteroperabilitate Software 
Art. 4. Comisiile de organizare şi evaluare la etapele AcadNet, locală, judeţeană/sectoare ale 
Municipîului Bucureşti şi respectiv naţională sunt constituite şi au atribuţiile stabilite conform 
Regulamentului -cadru; 
Art. 5. Comisiile se constituie de regulă pentru fiecare secţiune şi vor include o subcomisie 
care va avea ca principală atribuţie administrarea problemelor tehnice legate de infrastructura 
de concurs, conform protocoalelor de gestionare a platformei unice www.acadnet.ro 
Art. 6. Etapa locală a AcadNet se organizează în funcţie de etapă: 

(1) în maximum 3 unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate/judeţ/sector al municipiul 
Bucureşti. 

(2) etapa judeţeană/sectoare ale Municipiului Bucureşti se organizează întro singură 
unitate de învăţământ din fiecare judeţ/Municipiul Bucureşti; 

(3) Adresele IP ale laboratoarelor în care se desfăşoară probele de concurs în cadrul etapei 
locale şi respectiv judeţene vor fi comunicate de către subcomisia tehnică, echipei de 
administrare a platformei concursului AcadNet. 

(4) Etapa naţională a AcadNet este organizată în cadrul Universităţii "Politehnica" din 
Bucureşti 
III. Participarea şi probele AcadNet 

Art. 7. Înscrierea elevilor în competiţie se realizează on line pe platforma www.acadnet.ro 
înainte de etapa locală a AcadNet. 
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Art. 8. La înscrierea în competiţie, concurentul poate opta să participe la maximum două 
secţiuni. La faza naţională a competiţiei un elev poate participa doar la o singură secţiune. 
Art. 9. La fiecare dintre secţiunile "Calculatoare" şi respectiv "Reţele" se vor elabora două 
subiecte de concurs similare ca nivel de dificultate dar având conţinuturi şi nivel de 
complexitate corespunzătoare claselor a IX -a - a X-a şi respectiv claselor a XI -a - a XII-a. 
Concurentul va primi subiectul corespunzător clasei în care este înrnatriculat în anul şcolar la 
desfăsurării competitiei. 

' ' 

Art. 10.La toate etapele competiţiei subiectul de concurs va conţine două tipuri de probe: 
proba teoretică- teste teoretice şi proba practică - teme de rezolvare practică a unor probleme 
din tematica aferentă sectiunii. 

' 

Art. ll.La faza locală şi respectiv pe judeţ, la fiecare secţiune, subiectele sunt unice pe ţară; 
Art. 12.Etapa locală şi respectiv judeţeană se desfăşoară exclusiv on-line pe platforma 
www.acadnet.ro pe parcursul unei singure zi şi constă din susţinerea pe parcursul a maxim 4 
ore a 3-4 probe teoretice şi/sau practice, cu durata fiecăreia de maximum 1 oră. 
Art. 13.Etapa naţională a competiţiei conţine o probă practică şi o probă teoretică, desfăşurate 
în zile diferite, fiecare cu durata de maximum 4 ore. 
Art. 14.La etapa naţională susţinerea probei practice se realizează pe echipamente reale sau 
simulatoare (instalare şi depanare) iar susţinerea probei teoretice se realizează fie online, fie 
offline. Întrebările /iternii probei teoretice sunt forrnulaţi în limba engleză. 
IV. Evaluarea probelor 

Art. 15.Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro. 

Art. 16. Evaluarea probelor practice se va realiza, după caz, automat sau manual în functie de 
modalitatea de susţinere a acestora, pe simulatoare sau maşini virtuale. 
Art. 17.La etapa locală şi respective judeţeană punctajul maxim ce poate fi obţinut la o probă, 
teoretică sau practică este de 100 puncte. Punctajul final al etapei de concurs este suma 
punctajelor obţinute de concurentul la fiecare probă susţinută în cadrul acesteia. 
Art. 18. La etapa naţională punctajul maxim acordat fiecărei probe este de 100 puncte. 
Punctajul obţinut de fiecare concurent, la finalul etapei naţionale, este suma dintre 30% din 
punctajul obţinut de acesta la proba teoretică şi 70% din punctajul obţinut de acesta la proba 
practică. 
V. Selecţia elevilor, criterii de calificare 

Art. 19. În urma desfăşurării fiecărei dintre etapele locale şi respectiv judeţene: 
(1) Se constituie clasamentului naţional pentru fiecare secţiune a competiţiei stabilit prin 

ierarhizarea concurenţilor indiferent de judeţul de provenienţă în ordinea descrescătoare a 
punctajelor finale obţinute la secţiunea respectivă. 

(2) Se calculează pentru fiecare secţiune punctajul lirnită de calificare ca valoare medie a 
punctajelor finale din clasamentul naţional etapei locale/judeţene al secţiunii: 
Art. 20. La etapa judeţeană pot participa elevii care s-au clasificat în clasamentul naţional de la 
etapa locală în una sau maximum două secţiuni, numai dacă punctajul obţinut pe oricare 
dintre cele două secţiuni este mai mare dedil punctajullirnită de calificare/secţiune; 
Art. 21.La elapa naţională concurenţii se pul califica numai la o singur� secţiune cu condiţia 
ca la aceasta să fi obţinut un punctaj mai mare decât pundaj ul limită de calificare la secţiunea 
respectivă. 
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Art. 22.În cazul în care concurentul a obţinut la două secţiuni din cadrul etapei judeţene 
punctaj mai mare decât punctajul limită de calificare al secţiunii, acesta va opta pentru 
secţiunea la care va participa la etapa naţională; 
Art. 23. La etapa naţională participă un număr de 70 de concurenţi/ secţiune care îndeplinesc 
criteriul de la Art. 21, stabiliţi pe baza ierarhizării din clasamentul naţional conform art. 15 din 
Regulamentul -cadru astfel: 

(1) 47 de concurenţi - câte un concurentul din fiecare judeţ şi pentru fiecare sector al 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti - concurentul care a obţinut cel mai mare 
punctaj la nivelul judeţului/sectorului Municipiului Bucureşti 

(2) 23 de concurenţi indiferent de judeţ/sector al Municipiului Bucureşti secţiune, selectaţi 
din clasamentul naţional în ordine descrescătoare a punctajelor în clasamentul naţional al 
etapei judeţene, alţii decât cei selectaţi conform alin. (1). 
VI. Dispoziţii finale 

(1) În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri, USB-uri, sau alte 
dispozitive de stocare a informaţiei şi nu vor utiliza alte surse de documentare/resurse în afara 
celor primite de la comisia de organizare a Concursului AcadNet. Concurenţii care încalcă 
prevederile prezentului articol vor fi eliminaţi din concurs pierzând dreptul de participare 
la Concursul AcadNet din anul şcolar următor. 
Art. 24.Elevii calificaţi la etapa judeţeană vor fi înregistraţi pe platforma concursului, la 
secţiunea corespunzătoare, cu cel puţin 10 zile înaintea începerii concursului. Inspectorul care 
coordonează disciplina informatică din fiecare judeţ/Municipiul Bucureşti va confirmă 
identitatea elevilor participanţi prin mail sau fax transmis către Comisia centrală a AcadNet 
cu cel puţin 3 zile înaintea desfăşurării etapei judeţene. Elevii confirmaţi vor avea acces al 
teste. 
Art. 25.Este interzisă susţinerea probelor de concurs de către concurenţi într-o altă unitate 
şcolară (adresă IP) decât cea comunicată de inspectorul şcolar cu atribuţii de coordonare 
pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti pentru etapele locală şi respectiv judeţeană. Orice tentativă de 
accesare de către un concurent a probelor on-line de la alt IP decât cele stabilite pentru etapa 
locală şi/sau judeţeană se consideră tentativă de fraudă şi atrage după sine eliminarea din 
competiţie a concurentului respectiv. 
Art. 26. La finalul etapei judeţene, punctajul final va fi afişat pe platforma competiţiei, în 
maximum 10 zile de la finalizarea etapei. 
Art. 27. Listele cu elevii participanţi la etapa naţională şi datele de contact ale profesorului 
însoţitor (profesor de specialitate TIC/Informatică) vor fi transmise Comisiei centrale a 
AcadNet cu cel puţin 10 zile înaintea etapei naţionale. 

Art. 28. Pe site-ul concursului, pentru fiecare secţiune, vor fi afişate: clasamentele, listele 
elevilor participanţi la etapele zonală/judeţeană/naţională, lista premianţilor la nivel naţional. 

DIRECTOR GENERAL, 
Corina MARIN 

~ 
' 
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Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora 8.30, se vor conecta pe site şi vor 
verifica că au acces în zona în care se află subiectele de concurs. 

Fiecare concurent va primi subiectele on-line şi foi pentru ciome. 
Pe durata probei concurenţii nu pot pune întrebări şi nu pot folosi sau accesa alt site în 

afară de www.acadnet.ro. Singurele programe pe care concurenţii au voie să le acceseze de 
pe calculator, în afara browser-ului, sunt Packet Tracer şi CodeBlocks. Accesul la Packet 
Tracer, respectiv CodeBlocks, este permis doar în perioada probei practice. 

Spre finalul probei concurenţii se asigură că vor avea timpul necesar să trimită testul 
şi fişierele ce vor fi evaluate. Concurenţii vor semna fişierele Packet Tracer. Fişierele Packet 
Tracer nesemnate nu vor fi evaluate. 

Concurenţii secţiunii Interoperabilitate Software vor încărca fişierele sursă pe site-ul 
AcadNet. 

Etapa naţională 
Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la ora anunţată de organizatori pentru 

secţiunea la care participă. 
Fiecare concurent va primi subiecte on-line şi/sau în formă listată şi foi pentru ciome. 

Durata probelor 
Pentru etapa zonală şi etapa judeţeană, durata fiecărei probe a concursului AcadNet 

este de o oră, întreaga zi de concurs nedepăşind 4 ore, însumat. 
Pentru etapa naţională, durata însumată a probelor concursului AcadNet este de 

maximum 4 ore. 

Evaluarea 
Etapa locală/judeţeană ,.. 
Vor fi evaluate doar răspunsurile care au fost trimise pe site. In cazul probei practice 

se va evalua doar ultimul răspuns/fişier trimis. 

Etapa naţională 
Evaluarea probelor practice se poate face de faţă cu concurentul, în timpul desf'aşurării 

probei de concurs sau după terminarea acestuia. 


