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Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Matematică,  

etapa județeană, 16 martie 2019 

 

 Etapa județeană  a Olimpiadei de Matematică se va desfășura în ziua de 

sâmbătă, 16 martie 2019, începând cu ora 10. 

 Locul de desfășurare este: 

 Pentru clasele V-VIII la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia 

Mare 

 Pentru clasele de liceu, indiferent de profil, la Colegiul Național „Vasile 

Lucaciu” Baia Mare 

Elevii vor fi prezenți în sălile de curs în intervalul 9,30-9,45 având asupra 

lor carnetul de elev vizat de conducerea școlii.  

Atenție la transportul și însoțirea elevilor spre locațiile de desfășurare a 

etapei județene (a se vedea Metodologia-cadru)! 

La clasele V-VI, proba scrisă durează 2 ore și conține 4 probleme. La clasele 

VII-XII proba durează 4 ore și conține 4 probleme. 

Subiectele de concurs în limba română și maghiară pentru olimpiada de 

matematică sunt unice și vor fi transmise de la MEN-CNEE. 

Evaluarea lucrărilor la etapele județeană/sectoarele municipilui București și 

națională se face în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a OIM și în 

acord cu metodologia-cadru. Evaluare lucrărilor se realizează pentru fiecare 

problemă, în echipă de câte 2 profesori, care evaluează independent. Fiecare 

evaluator acordă fiecărei rezolvări a unei probleme din concurs un număr întreg 

de puncte, minimum 0 și maximum 7. Punctajul final acordat rezolvării unei 

probleme este reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de către cei 

doi evaluatori. Diferența maximă admisă între cei doi evaluatori ai aceleași 

probleme este de 1 punct. În caz contrar, președintele comisiei nominalizează 

alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării. După finalizarea 

recorectării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare, 

iar evaluatorii se semnează. Vicepreședintele subcomisiei de evaluare calculează 

nota finală din cele patru note, după eliminarea celor două note/valori extreme, 

ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note/valori 

rămase. Punctajul final lucrării este reprezentat de suma punctajelor finale 

acordate rezolvărilor celor 4 probleme. 

Pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din oficiu câte un loc 

pe clasă fiecărui județ. De asemenea se atribuie 43 de locuri suplimentare pe 

fiecare clasă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform 
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clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și clasificarea 

participanților pe locurile din oficiu. 

Se califică la etapa națională a olimpiadei elevii care au obținut la etapa 

județeană cel puțin 50% din punctajul maxim ce se poate acorda lucrării. 

În vedrea realizării clasamentului național pentru fiecare clasă și stabilirii 

elevilor participanți pe locurile suplimentare, inspectorul de specialitate are 

obligația de a transmite în termen de cel mult 3 zile de la afișarea rezultatelor 

finale după contestații la MEN și județului Hunedoara rezultatele pentru fiecare 

clasă și datele tuturor elevilor participanți la etapa județeană care au obținut cel 

puțin 50%  din punctajul maxim ce se poate acorda lucrării. 

Pentru etapa județeană activitatea de evaluare începe în data de 16.03.2019 

și se încheie cu afișarea rezultatelor elevilor, după ordonare alfabetică nu mai 

târziu de 5 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise. 

După finalizarea probei scrise comisia de organizare și desfășurare a etapei 

județene afișează subiectele și baremele de notare. 

Baremele vor fi postate pe site-ul SSMR după ora 12, respectiv 14 pentru 

cele două secțiuni ale Olimpiadei de Matematică, clasele V-VI, respectiv VII-

XII. 

Consiliul Consultativ pentru disciplina matematică a decis ca pentru clasele 

de gimnaziu evaluarea să se facă și în ziua de 17.03.2019. 

Contestațiile se depun în data de 18.03.2019 între orele 09-12 la secretariatul 

școlii organizatoare sau se transmit în format electronic pe adresa de email 

scoala3bm@yahoo.com pentru gimnaziu și lucaciu@lucaciu.multinet.ro pentru 

liceu. 

Candidații pot depune eventualele contestații doar pentru propria lucrare 

specificând problemele la care solicită recorectare. 

Analiza și răspunsul la contestații se face începând cu ziua de 18.03.2019. 

La rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40 din Metodologia-cadru. 

Consiliul Consultativ pentru disciplina matematică a decis că elevul poate 

dialoga  cu evaluatorii în data de 18.03.2019 la școlile organizatoare între orele 

12-13. În urma dialogului elevul poate să-și retragă contestația la 

problema/problemele contestate. 

Rezulatetele finale după rezolvarea eventualelor contestații se afișează în 

ordinea descrescătoare a punctajelor tuturor candidaților. 

După afișarea rezultatelor finale după contestații în situația existenței a cel 

puțin doi elevi/două lucrări care s-au clasat pe locul I la etapa județeană cu 

punctaje generale egale, în vederea stabilirii elevului, cu drept de participare la 

etapa națională, se aplică criterii de departajare.  

Departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii: numărul 

problemelor notate cu 7 puncte, numărul problemelor notate cu 6 puncte, 

punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, 

calcularea S=p-2,8*l+b, unde p-punctajul la etapa județeană din 2019, l-locul de 

la etapa județeană din 2018, b-bonusul pentru participarea la ONM din 2018. 
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Bonusul pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2018 

este: 6 puncte pentru locul I; 5 puncte pentru locul II; 4 puncte pentru locul III; 

3,5 puncte pentru mențiune MEN și medalie SSMR; 3 puncte  pentru medalie 

SSMR; 2 puncte pentru participare și clasare între primii 50%; 1 punct pentru 

participare.  

Dacă egalitatea persistă și după aplicarea tuturor acestor criterii succesive, 

elevii vor participa la o probă de baraj. 

Decizia comisiei de organizare și desfășurare a etapei județene privind 

rezultatele finale după contestații este definitivă (art. 43, al. 2 Metodologia-

cadru). 

În cazul în care elevii calificați în etapa I pentru județul Maramureș la etapa 

națională a ONM nu pot participa, din diferite motive, la această etapă locul lor 

în echipa județului va fi luat de elevi aflați pe locul următor în clasamentul pe 

județ la clasa respectivă  îndeplinind condiția să aibă un punctaj de cel puțin 

50% din punctajul maxim posibil. Dacă elevul care renunță se află pe lista 

locurilor suplimentare atunci locul său va fi ocupat de un elev din clasamentul 

național. 

Elevul care renunță trebuie să dea o declarație scrisă în care precizează că 

renunță la locul obținut în lotul județului în termenele prevăzute de regulamente. 

Aceste precizări și criterii se aplică și pentru Concursul Național de 

Matematică  Aplicată „Adolf Haimovici”. 

 

 

Aceste precizări au fost aprobate în ședința Consiliului Consultativ pentru 

disciplina Matematică din data de 12 martie 2019. 
 

Președinte,  

Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor 

pentru Olimpiada Națională de Matematică 2019 

Inspector școlar general adjunct 

Prof.drd. Bogdan Camelia 

 

 

Președinte executiv, 

Inspector școlar pentru 

matematică 

Prof. Maiorescu Gheorghe 


