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Către, 

Toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

MlN !STER lJ L 
EDL:C\TlEJ 
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În vederea stabilirii elevilor ce se vor califica la faza naţională a Olimpiadei de 
Informatică 2013, în urma discuţiilor purtate de membrii consiliului consultativ al 
disciplinei informatică a fost elaborat regulamentul prezentat ataşat. 

Judeţul Dolj are repartizate, în anul şcolar 2012-2013, pentru faza naţională a 
Olimpiadei de Informatică, un număr de 11 locuri la liceu şi 12 locuri la gimnaziu. 

Inspector şcolar de specialitate, 
prof. Prejbeanu Ionel 
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NAŢIONALE 

Regulament pentru stabilirea elevilor ce se califica la faza naţională Olimpiadei de Informatică 

Elevii calificaţi la faza naţională a Olimpiadei de Informatică se stabilesc în baza următoarelor criterii: 

Art. 1 
Elevii aflaţi pe primul loc la clasa la care concurează se califică la Olimpiada Naţională de Informatică; 

Art. 2 
În cazul în care, pe prirriulloc sunt mai mulţi elevi la egalitate de puncte se aplică următoarele criterii, în 
ordinea prezentată mai jos: 
a. Se califica elevul care a obţinut punctajul cel mai mare la una dintre problemele propuse în concurs; 
b. Dacă egalitatea persistă, se caii fi că elevul care, în anul anterior s-a calificat la o fază superioară a Olimpiadei 
de Informatică (0.!.), în cazul în care mai mulţi elevi s-au calificat la aceeaşi fază superioară a 0.!. stabilirea 
ierarhiei se face în funcţie de cel mai bun rezultat obţinut la respectiva fază a Olimpiadei de Informatică din anul 
anterior. 

Art. 3 
În situaţia în care judeţul Dolj dispune de mai multe locuri de calificare la faza naţională a 0.1. decât numărul de 
clase, pentru locurile suplimentare faţă de numărul de clase, calificarea acestora se face în baza următoarelor 
criterii, fără a depăşi 5 elevi calificaţi pentru o clasă: 
a. Se întocmeşte un clasament în funcţie de poziţiile în clasamentul pe ţară la faza judeţeană a 0.!. din anul 
curent, la clasa la care a concurat fiecare elev calculându-se un coeficient al poziţiei ocupate astfel: în cazul în 
care elevul ocupă singur, în clasamentul pe ţară poziţia A, coeficientul este egal cu poziţia ocupată în 
clasamentul pe ţară, iar în situaţia în care se află la egalitate cu mai mulţi elevi în clasamentul pe ţară ce ocupă 
poziţiile de la A la B, coeficientul se calculează după formula (A+B)/2, unde A, B reprezintă cea mai mică 
poziţie, respectiv cea mai mare poziţie la care se constată egalitate de punctaj. 
b. În cazul egalităţii coeficienţi lor se califică elevul cu cel mai mare punctaj obţinut la faza judeţeană a 0.1. din 
anul curent, iar în caz de egalitate de punctaje se califică elevul care a obţinut punctaj mai mare la una dintre 
problemele propuse in concurs la faza judeţeană a 0.1. din anul curent; 
c. În situaţia în care există elevi care nu pot fi departajaţi conform criteriilor prezentate, departajarea se face 
prin probă de baraj, dacă elevii au concurat la aceeaşi clasă sau prin votul consiliului consultativ al profesorilor 
de informatică, dacă elevii au concurat la clase diferite. 

Art. 4 
Aplicarea criteriilor de calificare prevăzute la art. 3 se face, nu mai devreme de prima miercuri de după 
desfăşurarea fazei judeţene a Olimpiadei de Informatică pentru a fi luat în considerare un clasament relevant pe 
ţară şi va fi comunicată pe site-ullnspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. 

Inspector şcolar de specialitate, 
prof. Prejbeanu Ionel 
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