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Precizări legate de desfășurarea Olimpiadei de Informatică-Liceu 
 etapa județeană 

Olimpiada de Informatică- etapa județeană-liceu va avea loc în data de 13 martie 2022, ora 

9, la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. Proba se va încheia la ora 13:00. 

Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 8:15-8:30, având asupra lor 

documente de identitate (carnet de elev avizat pentru anul școlar în curs sau BI/CI/pașaport).  

ART. 13 (2) La liceu, durata de desfășurare a probei este de patru ore. Subiectele primite spre 

rezolvare în cadrul probei constau în trei probleme de natură algoritmică. Punctajul maxim este de 300 

de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu 

Calificarea la națională: 
ART.17(2) 
Orice concurent calificat trebuie să aibă un punctaj mai mare sau egal cu punctajul minim de  
calificare, care este de 20 de puncte pentru secțiunea gimnaziu, respectiv 30 de puncte pentru  
secțiunea liceu. 
– Lista elevilor calificați nu poate fi extinsă. 

(3) În situația în care într-un județ/sector pe primul loc se clasează doi sau mai mulți concurenți 
având punctaje egale, departajarea se realizează după criteriile următoare (C1 și C2), aplicate în  

această ordine: 

C1. în ordinea lexicografică descrescătoare a șirurilor punctajelor obținute la fiecare problemă,  
dispuse descrescător. 
Exemplu pentru liceu: 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. 

C2. medalie obținută în anul școlar precedent la una dintre competițiile externe de informatică 
(ca membru al echipei României). 

Pentru concurenții din clasa a IX-a și gimnaziu, în ordinea următoare: 

- Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori; 

- Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori; 

- Turneul de informatică (Shumen) 

- InfO(1) Cup. 

Pentru concurenții din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, în ordinea următoare: 
- Olimpiada Internațională de Informatică; 

- Olimpiada de Informatică a țărilor din Europa Centrală; 

- Olimpiada Balcanică de Informatică; 

- Turneul de informatică (Shumen); 

- Olimpiada Pluridisciplinară "Tuymaada";  

- European Girls’ Olympiad in Informatics; 

- Romanian Master of Informatics. 

Extras din „Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de 

informatică în anul școlar 2021-2022” 
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