
Precizări legate de desfășurarea Olimpiadei de Matematică - etapa locală 

➢ Olimpiada de Matematică - etapa locală va avea loc în data de 11 

februarie 2022, ora 10, la Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea. Se va organiza 

numai pentru clasele de nivel gimnazial. 

➢ La etapa locală participă elevii care s-au calificat la etapa pe școală.  

„Dacă într-o instituție de învățământ numărul de elevi înscriși la etapa pe școală 

la una sau mai multe dintre clasele V-VIII este redus sau sunt condiții 

excepționale, catedra de matematică poate decide să nu organizeze etapa pe 

școală a olimpiadei la acea clasă, urmând ca elevii înscriși la etapa pe școală să 

participe direct la etapa locală. În situația neorganizării etapei pe școală, unitatea 

de învățământ stabilește criteriile de selecție a propriilor elevi, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, pentru înscrierea acestora la etapa următoare a 

ONM și răspunde integral de selecția la nivelul unității”, conform Art. 7 (3) din 

Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

Naționale de matematică. 

Vă rugăm ca elevii calificați la etapa locală să nu depășească 20% din 

numărul total de elevi înscriși pe fiecare an de studiu. 

 

➢ La nivelul fiecărei clase la care se desfășoară competiția (V-VIII), proba 

de concurs este probă scrisă, formată din 4 subiecte, fiecare subiect având un 

punctaj maxim de 7 puncte. Nu se vor acorda puncte din oficiu, astfel, punctajul 

total este de maximum 28 de puncte. 

 

➢ Un elev se poate califica la etapa județeană numai dacă obține la etapa 

locală minimum 11,5 puncte, conform Art. 12 (1) din Regulamentul specific 

privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de matematică 

înregistrat cu Nr. 38 LIF/31.01.2023. 

 

➢ Durata probei scrise: pentru clasele V-VI – 2 ore; pentru clasele VII-VIII 

– 3 ore.  

 

➢ Elevii se vor prezenta la Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea în intervalul 

orar 09.00-09.30, având asupra lor documente de identitate (carnet de elev 

avizat pentru anul școlar în curs sau BI/CI/pașaport).  

 

➢ Listele cu elevii calificați la etapa locală le veți transmite până la data de 

03.02.2023, ora 12, la adresa de e-mail monicaxyzpetre@yahoo.com. 

 

Consiliul Consultativ pentru disciplina matematică 


