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PRECIZĂRI  

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ  

-etapa județeană- 

Olimpiada Națională de Matematică-etapa județeană se organizează în conformitate cu prevederile 

Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la Ordinul ministrului educației, 

cercetării și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 

4023/2018, OMEN nr.3015/2019 și OME nr.3123/2022 și cu prevederile Regulamentului specific privind 

organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 38LIF/31.01.2023, denumit în continuare 

Regulament specific. 

Olimpiada de matematică va avea loc în data de 11 martie 2023, la Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu” 

Tulcea. Elevii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate sau carnetul de elev cu fotografie și vizat pentru anul 

școlar în curs. Voi reveni cu informații privind ora de începere a concursului. 

La clasele V-VI, proba scrisă are durata de 2 ore, iar la clasele VII-XII are durata de 3 ore, la care se 

adaugă încă 30 minute pentru eventualele întrebări. Proba constă în rezolvarea a 4 probleme, notate fiecare 

cu câte 7 puncte. 

(1) Punctajul minim de calificare la etapa națională a ONM este de 40% din punctajul general maxim 

posibil, adică cel puțin 11,5 puncte.( Art.12) 

Calificarea candidaților la etapa națională se face conform art. 12(3) și (4), după cum urmează: 

(3) În condițiile în care, pentru un an de studiu/clasă la nivel național, sunt doi sau mai mulți elevi care au 

obținut punctajul general maxim posibil (28 puncte), toți acești elevi vor avea atribuite locuri în loturile 

județelor, fie pe locul anului de studiu/clasei și al județului/ fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu 

(4) În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/ sector al municipiului București s-au clasat pe locul I 

la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale , mai mici decât punctajul 

general maxim posibil, la același an de studiu, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa 

națională, se aplică criterii de departajare.  

Departajarea se face după următoarele criterii: 

 în cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 

puncte, criteriile se referă, în ordine, la numărul problemelor notate cu 7 puncte, la numărul problemelor 

notate cu 6 puncte, la punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de 

județ.  

Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al 

municipiului București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului 

municipiului București, această probă reprezentând și criteriul de departajare pentru situația în care proba 

specifică a etapei OMN s-a desfășurat în baza unui test-grilă cu itemi cu alegere multiplă, implicând corectarea 

automată a lucrărilor. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a 

elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor 

din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor.  

 

Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la 

etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit. (a). 

 

 

COMISIA DE ORGANIZARE, EVALUARE ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 


