
 

PRECIZĂRI 

privind înscrierea pentru proba de selecţie a lotului naţional lărgit pentru O.I.F. 

Potenţialii participanţi la proba de baraj se pot prezenta joi 05.04.2018, la ora 08.30 la Colegiul 
Național Militar „Dimitrie Cantemir”.  

În vederea selecţiei lotului naţional lărgit, în cadrul O.N.F. se organizează o probă de baraj cu 
durata de 5 ore. Pot participa la proba de baraj doar elevii participanţi la O.N.F. din anul curent, 
care îndeplinesc cel puţin unul dintre următoarele criterii:  

 Au obţinut premiu sau menţiune la O.N.F. la ediția curentă;  
 Au obţinut premii sau menţiuni la următoarele competiții:  

o Concursul de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum” şi sunt în anul desfăşurării etapei naţi-
onale cel puţin în clasa a VIII-a.  

o Concursul de matematică şi fizică „Vrănceanu-Procopiu”, din anii în care elevul a partici-
pat la această competiție fiind în clasele a IX-a, X-a, a XI-a sau a XII-a;  

o Concursul Naţional „Evrika” din anii în care elevul a participat la această competiție fiind 
în clasele a IX-a, X-a, a XI-a sau a XII-a;  

o O.N.F. din anii în care elevul a participat la această competiție fiind în clasele a VIII-a, a 
IX-a, X-a sau a XI-a.  

 Au făcut parte din lotul lărgit de fizică în anii precedenţi; 
 Sunt cel puţin în clasa VIII-a şi au obţinut premiu sau menţiune la Olimpiada Internaţională 

de Ştiinţe pentru Juniori, Olimpiada Internaţională de Astronomie, Olimpiada Internaţiona-
lă de Astronomie şi Astrofizică, Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene, APHO, EUPHO.  

 
Elevii interesaţi se pot prezenta joi 05.04.2018, la ora 08.00 la intrarea elevilor de la Colegiul 

Național Militar „Dimitrie Cantemir”, unde vor completa o cerere de înscriere. 
 

Se califică în lotul lărgit de fizică 20 de elevi selecţionaţi în ordinea descrescătoare a puncta-
jelor obţinute la proba de baraj, astfel: 

- primii 15 elevi, indiferent de clasă; 
- următorii 5 elevi din clasa a VIII-a, a IX-a, a X-a sau a XI-a. 

Se califică în lotul restrâns de fizică primii 8 elevi care au participat la pregătirea lotului lărgit, 
selecţionaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate obţinute în urma susținerii a 4-5 tes-
te din programa de concurs a Olimpiadei Internaționale de Fizică, astfel: 

 primii 5 elevi, indiferent de clasă, vor forma echipa României pentru Olimpiada Interna-
țională de Fizică; 

 următorii 3 elevi, care respectă condiția de vârstă impusă de organizatorii Olimpiadei Pluri-
disciplinare „Tuymaada”, pentru secțiunea juniori, vor forma echipa României care va par-
ticipa la această competiție; 

Cei 8 elevi vor participa la Concursul Pre-olimpic Bilateral de Fizică România- Ungaria;   
 

Preşedinte,  

      conf.dr.  Sebastian Popescu 


