
 

 

 

 

  
 

Selecţia elevilor pentru CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERFORMANŢĂ  ÎN INFORMATICĂ  – BUCUREŞTI 

1. Selecţia elevilor pentru  CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERFORMANŢĂ  ÎN INFORMATICĂ  – 
BUCUREŞTI se va desfăşura  în data de 16 noiembrie 2019. 

2. Repartizarea elevilor va fi postată în data de 11 noiembrie 2019  la adresele http://informatica.lgrcat.ro şi 
http://ismb-informatica.victoriacentre.ro/ 

3. Elevii claselor V-IX vor susţine un test grilă în intervalul orar 14:00-15:00. Testul grilă va conţine probleme de 
perspicacitate, logică matematică şi secvente de cod scrise în limbajul Pascal/C/C++. 

4. Elevii claselor a X-a vor susţine testarea pe calculator în intervalul orar 9:00 – 11:00. Elevii claselor a XI-a şi a 
XII-a vor susţine testarea pe calculator în intervalul orar 12:00 – 14:00. Proba va consta în rezolvarea practică a 
unor probleme de natura algoritmică, utilizându-se la alegere Code::Blocks sau Free Pascal.  

5. Programa aferentă claselor X-XII  este precizată în tabelul următor: 
 

Clasa Conţinuturi tematice 

X  Materia corespunzătoare disciplinei Informatică pentru clasa a IX-a specializarea 
matematică-informatică, intensiv informatică 

 Subprograme 

XI  Materia corespunzatoare disciplinei Informatică pentru clasele a IX-a, a X-a 
specializarea matematică-informatică, intensiv informatică 

 Metoda backtracking 

XII  Materia corespunzatoare disciplinei Informatică pentru clasele a IX-a,  a X-a, a XI-a 
specializarea matematică-informatică, intensiv informatică 

 
6. Accesul în centrul de testare este permis până la ora 8:45 pentru elevii claselor a X-a, 11:45 pentru elevii 

claselor XI-XII, respectiv 13:30 pentru elevii claselor V-IX. 
7. Verificarea identităţii fiecărui elev se va face OBLIGATORIU de către profesorii supraveghetori, după intrarea în salile 

de concurs până la primirea subiectelor. Se vor verifica cartea de identitate/ certificatul de naştere/ legitimaţia sau 
carnetul de elev - cu fotografie, semnată şi ştampilată pentru anul şcolar 2019-2020. În cazul în care aceştia nu 
posedă un document de identificare NU vor fi admişi în sălile de concurs.  

8. Elevii vor fi aşezaţi în sălile de concurs conform listelor transmise organizatorilor. 
9. Rezultatele se vor afişa în data de  17 noiembrie  2019, după ora 22:00 la adresele   http://informatica.lgrcat.ro 

şi http://ismb-informatica.victoriacentre.ro/ 

10. Activitatea CENTRULUI DE PREGĂTIRE PENTRU PERFORMANŢĂ  ÎN INFORMATICĂ  – BUCUREŞTI se va 

desfăşura în laboratoarele de informatică ale următoarelor unităţi de învăţământ: Colegiul Naţional 

„I.L.Caragiale”, Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, Colegiul Naţional de 

Informatică „Tudor Vianu”. 
11. Numărul locurilor la  Centrul de Pregătire pentru Performanţă  în Informatică  –   Bucureşti   este precizat în    

           tabelul următor: 

Clasa Număr locuri 

V 60 

VI 40 

VII,VIII 20 

IX 70 

X 60 

XI,XII 60 
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