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Nr.  2419 /14.03.2023 

Criterii de departajare și precizări legate de desfășurarea Olimpiadei Naționale de 

Informatică Gimnaziu - etapa județeană 

 

Olimpiada de Informatică- etapa județeană-gimnaziu va avea loc duminică, 19 martie 

2023, în intervalul orar 9:00-12:00, la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea.  

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).  

Desfăşurarea probei va avea loc în scenariul on-line instituţional. 

Subiectele în formă electronică, devin accesibile concurenţilor în urma conectării pe platforma 

de concurs, din momentul începerii probei. Fiecare elev are obligația să își cunoască credențialele de 

conectare pe serverul de concurs (nume de utilizator și parolă). 

 

Calificarea la națională: 

Art. 17 (1) Stabilirea elevilor care se califică la etapa naţională se realizează după validarea 

punctajelor concurenţilor. Validarea punctajelor concurenților se realizează prin verificarea surselor 

concurenţilor cu un soft antiplagiat de către Subcomisia științifică a olimpiadei. În cazul în care sunt 

identificate surse similare, Subcomisia științifică va solicita Comisiei județene/a municipiului București 

filmările ambientale de monitorizare.  

 

(2) Calificarea la etapa națională se realizează după următoarele criterii, aplicate la fiecare clasă 

în parte:  

a)  Concurentul de pe primul loc din cadrul fiecărui județ/sector se califică direct la etapa națională.  

b) Pentru distribuirea locurilor suplimentare se realizează un clasament național pe clase al 

concurenților și se vor alege în ordinea descrescătoare a punctajelor primii concurenți care nu s-au 

calificat direct, până la un total de 90 de elevi/clasă.  

c) În caz de egalitate de puncte la ultimul loc calificabil din clasamentul național, se vor considera 

calificați la faza națională toți concurenții cu acel punctaj. 

 d) Punctajul minim de calificare la faza națională este 40% din punctajul total (80 de puncte la 

gimnaziu). 

 e) Concurenții nu trebuie să confirme locurile pentru etapa națională, așadar lista calificaților 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, aplicate în ordine: 

 C1. în ordinea lexicografică descrescătoare a șirurilor punctajelor obținute la fiecare problemă, dispuse 

descrescător.  

Exemplu pentru gimnaziu: 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 obținută în anul școlar precedent la una dintre competițiile externe de informatică (ca 

membru al echipei oficiale a României).  

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



                                                                                        INSPECTORATUL ŞCOLAR 

JUDEŢEAN TULCEA 

____________________________________________________________________________ 

 
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea 

Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 
  E-mail: contact@isjtulcea.ro; www.isjtulcea.ro 

 Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori;  

 Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori;  

 Turneul de informatică (Shumen)  InfO(1) Cup. 

C3. durata minimă de timp după care a fost obținut punctajul total final 
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