
 

 

OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ 

Etapa JUDEȚEANĂ 

Se organizează: 
 

• Sâmbătă 18 ianuarie 2017; 

• la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad; 

• începând cu ora 10,00. 

• Accesul elevilor în sălile de concurs B32 sau B34 va fi permis, începând cu ora 9,00, 

pe baza Cărții de Identitate sau a carnetului de elev cu poză și vizat pentru anul școlar 

în curs sau a copiei după Certificatul de Naștere. 

• Membrii Comisiei de Organizare și profesorii asistenți vor fi la Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu” Bârlad în sala B 33 *(sediul AAS), la ora 8,00.   

• Profesorii evaluatori vor veni la ora 13,00 în sala B 33 a Liceului Teoretic ”Mihai 

Eminescu” Bârlad. 

• Se interzice elevilor să pătrundă în sala de concurs cu orice fel de lucrări: manuale, 

notițe, insemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de 

concurs, precum și cu telefoane mobile sau cu orice alt mijloc electronic de 

comunicare.  

• Pot fi introduse în sala de concurs instrumente geometrice și calculator cu funcții 

simple. 

• Contestațiile se depun în maxim o oră de la afișarea rezultatelor. 

• Rezolvarea eventualelor contestații se va face în aceeași zi și afișarea rezultatele finale 

va avea loc la sediul Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad în aceeași zi. 

 

CRITERII DE SELECȚIE și PROMOVARE A CONCURENȚILOR  

pentru participarea la 

FAZA NAȚIONALĂ a OLIMPIADEI DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ 

 

 Conform Regulamentului specific pentru organizarea și defășurarea olimpiadei de 

astronomie și astrofizic �ă nr. 28925 din 01. 02. 2013 rezultă că:   

- Se repartizează, din oficiu, fiecărui județ 2 locuri, câte unul pentru fiecare categorie de 

vârstă (respectiv secțiunea juniori și secțiunea seniori); 

- Repartizarea locurile suplimentare, acordate de Ministerul Educației Naționale 

județului Vaslui, pentru fiecare nivel (juniori și seniori) se va aloca, după cum 

urmează:  
� se ocupă în ordinea descrescătoare a punctajului de clasificare total obținut, 

indiferent de categoria de vârstă; 
� același criteriu (în ordinea descrescătoare a punctajului indiferent de categoria de 

vârstă) se aplică și dacă unul din elevii admiși pentru faza națională nu poate 

participa la această fază;  
� la punctaje egale va conta rezultatele participărilor la etapele anterioare ale 

olimpiadelor naționale de Astronomie și Astrofizică, Fizică, Matematică sau a 

altor concursuri specifice disciplinei.  

 

Inspector școlar pentru disciplina fizică,  
Prof. dr. Irina DUMITRAȘCU 

 


