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Criterii de calificare la etapa naţională a Olimpiadei de Informatică -2019
Calificarea la etapa naţională a participanţilor din fiecare sector al municipiului Bucuresti
care respectă punctajul minim se realizează pe locurile prevăzute la art. 15 din
Metodologia – cadru, astfel:
5. a) fiecare sector al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti primeşte 4
locuri/liceu, respectiv 4 locuri/gimnaziu; din fiecare sector participă primul clasat la etapa
sectoarelor municipiului Bucureşti la fiecare an de studiu. În situaţia în care pe primul loc
la un an de studiu se clasează doi sau mai mulţi elevi având medii/punctaje egale,
departajarea se realizează pe criteriile următoare, aplicate în ordine:
(1)

Pentru secţiunea gimnaziu:

C1. în ordinea lexicografică descrescătoare a șirurilor punctajelor obținute 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 Europeană 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 și bronz la Shumen și alt concurent,
bronz la EJOI și aur la JBOI, primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea.
(2)

Pentru secţiunea liceu:

C1. în ordinea lexicografică descrescătoare a șirurilor punctajelor obținute 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, respective 100, 70, 40,
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:
- 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
Internațională 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
aplica probă de baraj. Proba se desfășoară într-o singură zi și constă într-o probă
practică.
- Proba de baraj pentru gimnaziu constă în rezolvarea a două probleme de natură
algoritmică, cu ajutorul calculatorului. Punctajul total va fi 200 de puncte și include
punctajul din oficiu. Durata de desfășurare a probei este de 3 ore.
- Proba de baraj pentru liceu proba constă în rezolvarea a 3 probleme de natură algoritmică,
cu ajutorul calculatorului. Punctajul final va fi 300 de puncte și include punctajul din
oficiu. Durata de desfășurare a probei este de 4 ore.
- Punctajul pentru fiecare problemă este același.
5.b) 43 de locuri suplimentare/an de studiu, vor fi ocupate, în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute conform clasamentului național pe an de studiu realizat după
finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București.
5.c) În cazul în care la nivelul unui judet/ sector al Municipiului București nu există
participanţi care să întrunească condiţia punctajului minim, respectiv locurile prevăzute
la pct. 5a) nu se ocupă, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la locurile
suplimentare prevăzute la 5b), corespunzător anului de studiu.
5.d) În cazul în care, la etapa naţională, la unul sau mai mulţi ani de studiu, locurile
suplimentare prevăzute la 5. b) şi 5. c) nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de
studiu, în cadrul aceleiaşi secţiuni (gimnaziu/liceu), în limita unui procent de maximum
50% din locurile suplimentare (prevăzute la 5.b), fără a se depăşi 110 locuri la un an
de studiu. Transferarea acestor locuri suplimentare la alt an de studiu se face la
propunerea preşedintelui comisiei naţionale pentru coordonarea competiţiilor școlare şi
cu aprobarea ministrului educaţiei naţionale.
5.e) Pentru elevii de la un an de studiu care au obținut medii/punctaje egale și ocupă
poziții în clasamentul naţional pe an de studiu (realizat după finalizarea etapei județene/a
sectoarelor municipiului București) care le conferă o potențială calificare pe
locurile suplimentare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri
suplimentare atribuite conform metodologiei – cadru.
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