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Criterii de calificare la etapa de selecție a loturilor  

ART. 20  
(3) Toți concurenții care au obținut o medalie la etapa națională a olimpiadei pot participa la probele de 

selecție a lotului național de seniori, respectiv a lotului național de juniori. Concurenții elevi de 

gimnaziu eligibili pentru proba de baraj pot solicita participarea la selecția lotului național de seniori, 

caz în care nu vor mai putea participa la selecția lotului național de juniori 

ART. 23 

(3) În urma clasamentului realizat pentru fiecare clasă, prin ordonarea punctajelor obținute în urma 

validării rezultatelor la etapa națională, concurenții pot primi medalii electronice astfel: primii 1/12 

dintre participanți medalie electronică de aur, următorii până la 3/12 dintre participanți medalie 

electronică de argint, următorii până la 6/12 dintre participanți medalie electronică de bronz. Rotunjirile 

se fac în favoarea medaliei electronice mai valoroase. Concurenților cu același punctaj li se va acorda 

medalia electronică mai valoroasă. Nu se acordă medalii electronice concurenților care au obținut mai 

puțin de 30 de puncte la etapa națională. 

 

Criterii de calificare în lotul național  

ART. 21  
(1) În urma cumulării punctajelor obținute la cele două probe ale selecției lotului național de seniori, 

primii 30 de concurenți formează lotul național de seniori.  

Pe baza rezultatelor selecției lotului național de juniori, primii 20 de concurenți formează lotul național 

de juniori.  

În caz de egalitate de punctaj, toţi concurenţii care au obținut un punctaj egal cu al ultimului elev 

calificat se consideră admiși în lot. Orice concurent calificat trebuie să aibă punctaj nenul.  
(2) În stabilirea loturilor naționale de juniori și seniori nu intervin rezultatele probei din cadrul etapei 

naționale. 

Criterii de selecție a echipelor României pentru competițiile internaționale 

ART. 24  
(2) Clasamentul, pe fiecare secțiune, se realizează pe baza punctajelor cumulate obținute de la fiecare 

dintre cele trei probe de baraj. Pe baza acestor clasamente se vor stabili reprezentanții României la 

fiecare competiție internațională.  

În caz de egalitate de puncte se va folosi ca prim criteriu de departajare punctajul cu care s-a intrat în 

lot, apoi criteriile C1 și C2 precizate la ART. 17 (la criteriul C1 se ia în calcul un șir de 9 punctaje, fiind 

în total 9 probleme). În caz de egalitate, departajarea se face prin una sau mai multe probe de baraj 

suplimentare.  

Modul de distribuire a locurilor în echipele participante la competițiile internaționale va fi comunicat 

înainte de această etapă, luând în calcul stadiul definitivării calendarului competițiilor internaționale.  

(3) Pentru competițiile internaționale la care există criterii speciale de selecție sau participare, dacă din 

concurenții care compun lotul nu poate fi selectată complet echipa națională, atunci aceasta va fi 



completată cu concurenți din afara lotului, care îndeplinesc criteriile speciale ale competiţiei, în ordinea 

din clasament la selecția pentru lot. 

ART. 17  

(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.  

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 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;  
În cazul în care departajarea nu se poate realiza în baza criteriilor precizate, se pot aplica și alte criterii 

sau probe de baraj organizate la nivel județean/al sectorului Municipiului București. 


