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OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ - Etapa județeană va avea loc în
ziua de sâmbătă, 5 martie 2016, la Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu, cu subiecte
unice, elaborate de către MENCȘ.
Olimpiada se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurarea al
olimpiadelor şi concursurilor şcoalare OMEC Nr. 3109/28.01.2001 şi cu Regulamentul
specific privind desfăşurarea olimpiadei de astronomie şi astrofizică Nr. 28925/01.02.2013.
Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică este deschisă tuturor elevilor din clasele VI – XII/XIII,
de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat,
particular şi confesional. Participarea la olimpiadă este individuală.
Participarea elevilor se face la două categorii de vârstă : juniori şi, respectiv, seniori.
Menţionăm că, limitele de vârstă în conformitate cu prevederile regulamentului
Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi respectiv al Olimpiadei Internaţionale de
Astronomie şi Astrofizică, sunt :
La secţiunea juniori, pot participa elevii care nu au împlinit 15 ani până la data de 2
ianuarie a anului de desfăşurare a olimpiadei de astronomie şi care nu au mai participat
la Olimpiada Internaţională de Astronomie.
La secţiune senori, se pot înscrie toţi participanţii care nu mai îndeplinesc condiţiile
înscrierii la categoria juniori.

Mod de organizare:



Olimpiada de Astronomie și Astrofizică – etapa județeană se va desfășura în locația:
Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu



Subiectele şi baremele de corectare, pentru clasele VI-XII/XIII vor fi asigurate de MENCȘ.



Elevii calificaţi pentru acestă etapă şi profesorii supraveghetori se vor prezenta până la
ora 9:30 la centrul de concurs.



Elevii au obligația să aibă actul de identitate/carnetul de elev vizat pentru anul școlar 20152016 și permisiunea să aibă, din resurse proprii, numai: instrumente de scris și calculator
neprogramabil.



Concursul se va desfășura între orele 10,00 – 13,00.



Profesorii evaluatori vor fi prezenți la centrul de concurs începând cu ora 13:00. Evaluarea
lucrărilor va începe la ora 13:30.



Afişarea rezultatelor inițiale se va face în acelaşi timp la toate clasele, în interval de
maximum 6 ore de la finalizarea evaluării la proba respectivă.



Se admite depunerea de contestaţii la etapa judeţeană. Contestaţia se face prin cerere scrisă
depusă la secretariatul şcolii în care s-a desfăşurat etapa judeţeană, în data de 7 martie 2016,
între orele 10 – 14. Contestaţiile se fac separat, pentru fiecare problemă de la proba teoretică.
Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregătit elevul. Nu se pot depune
contestaţii decât pentru propria lucrare. Moderarea precede rezolvarea efectivă a contestaţiei și
se va desfășura începând cu ora 14:00 la centrul de concurs.
Participarea la etapa naţională se va face în urma calificării la etapa judeţeană şi în limita
locurilor alocate de M.E.N.C.Ș. judeţului Sibiu şi în conformitate cu precizările privind
desfăşurarea acestei olimpiade.
Calificarea elevilor la etapa imediat superioară a olimpiadei de astronomie și astrofixică se
face prin sistem competiţional, având ca unic criteriu de calificare ierarhizarea în ordine
descrescătoare a punctajului total obţinut de elev la etapa corespunzătoare a olimpiadei de
astronomie și astrofizică.







Rezultatele după contestații vor fi afișate marți, 8 martie 2016, ora 14:00.



Şcolile care au elevi participanţi vor completa tabelul elevilor participanți la OJAA 2016
până marti, 29 februarie 2016, ora 14,00, accesând link-ul:



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Av4pgy1VZREAxRnQ_P4xCuqM7ip3cvG0L5dKjHjpzs
s/edit?usp=sharing



Elevii care se deplasează din alte localităţi vor fi însoţiţi de responsabilul de centru sau profesor
delegat, care asigură supravegherea şi îndrumarea corespunzatoare a elevilor.
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