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Nr.2020/3.03.2020

Precizări legate de desfășurarea Olimpiadei de Informatică
etapa județeană

Olimpiada de Informatică- etapa județeană va avea loc în data de 7 martie 2020, ora 9, la
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. Proba se va încheia la ora 12:00 pentru elevii de gimnaziu și
la ora 13:00 pentru elevii de liceu.
Un elev se poate califica la etapa națională numai dacă obține la etapa județeană un
punctaj de cel puțin 40% din punctajul maxim posibil, conform regulamentului specific al
olimpiadei..
Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 8:00-8:30, având asupra lor
documente de identitate (carnet de elev avizat pentru anul școlar în curs sau BI/CI/pașaport).
După afișarea rezultatelor finale după contestații, în situația existenței a cel puțin doi elevi/două
lucrări care s-au clasat pe locul I la etapa județeană cu punctaje generale egale, mai mici decât
punctajul maxim, în vederea stabilirii elevului, cu drept de participare la etapa națională, se aplică
următoarele criterii de departajare:
(1) Pentru secţiunea gimnaziu:
Cl. în ordinea lexicografică descrescătoare a şirurilor punctajelor obţinute la fiecare problemă,
dispuse descrescător
Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 60, 100, iar un alt concurent are punctajele 70, 90, după
sortare acestea devin: 100, 60, respectiv 90, 70, caz în care primul concurent este plasat înaintea celui
de-al doilea.
C2. medalie obţinută în anul şcolar precedent la una dintre competiţiile externe de informatică,
în ordinea următoare: Olimpiada Europeana de Informatică pentru Juniori (EJOI), Olimpiada Balcanică
de Informatică pentru Juniori (JBOI), Turneul de informatică (Shumen);
Exemplu: dacă un concurent a luat argint la EJOI şi bronz la Shumen şi alt concurent, bronz la EJOI
şi aur la JBOI, primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea.
(2) Pentru secţiunea liceu:
C1. în ordinea lexicografică descrescătoare a şirurilor punctajelor obţinute la fiecare problemă,
dispuse descrescător.
Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 100, 10, 100, iar un alt concurent are
punctajele 40, 100, 70, după sortare acestea devin: 100, 100, 10, respectiv 100, 70, 40,
caz în care primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea.
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C2. medalie obţinută în anul şcolar precedent la una dintre competiţiile externe de informatică:
pentru elevii din clasa a IX-a, în ordinea următoare: Olimpiada Europeana de
Informatică pentru Juniori, Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori,Turneul de informatică
(Shumen);pentru elevii din clasele a X-a - a XII-a, în ordinea următoare: Olimpiada Internaţională de
Informatică, Olimpiada de Informatică a ţărilor din Europa
Centrală, Olimpiada Balcanică de Informatică, Turneul de informatică (Shumen),
Olimpiada Pluridisciplinară "Tuymaada" ;
În cazul în care departajarea nu se poate realiza în baza criteriilor precizate,se pot/poate aplica şi alte
criterii/probă de baraj elaborate(ă) de către subcomisiile de organizare constituite în cadrul Comisiilor
judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Viorica PAVEL
Inspector şcolar,
Monica PETRE
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