
Precizări privind Olimpiada de matematică 

 

Olimpiada Națională de Matematică-faza județeană  are loc în 26.03.2022 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII:  

Clasele a V-a la Școala Gimnazială nr.18 Baia Mare  

Clasele a VI-a la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare 

Clasele VII-XII la C.N.„Vasile Lucaciu” Baia Mare 

 

• Accesul elevilor în săli va fi permis în intervalul orar 9:00-9:30 pe baza carnetului de elev 

sau CI.  

• Elevii vor lăsa lucrurile personale în sala de bagaje. Vor intra în sălile de concurs numai cu 

instrumentele de scris și instrumentele de geometrie. 

• Pentru redactarea lucrărilor se folosește numai stilou sau pix cu cerneală albastră care nu se 

șterge. 

• Evaluarea lucrărilor se realizează pentru fiecare problemă, în echipe de câte 2 profesori, care 

evaluează independent. Fiecare evaluator acordă rezolvării 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 aceleiași probleme este de 1 

punct. Punctajul general final al lucrării este reprezentat de suma punctajelor finale acordate 

rezolvărilor celor 4 probleme. 

• Afișarea rezultatelor parțiale se face la avizierul C.N. „Vasile Lucaciu”-Baia Mare, pe site-ul 

colegiului pentru toate clasele, și la Școala Gimnazială nr.18 Baia Mare pentru clasa a V-a, 

respectiv Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare, pentru clasa a VI-a. 

 

CONTESTAȚII 

• Elevii nemulţumiţi de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestaţii, în care își 

vor trece și adresa de email, pentru transmiterea rezultatelor la contestații. 

 

• Elevii pot contesta numai punctajul propriilor lucrări. 

 

• Depunerea contestațiilor la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică se va realiza prin 

email, la adresa lucaciu@lucaciu.multinet.ro, până în data de 28.03.2022, ora 13 sau fizic, 

la secretariatul C.N. „Vasile Lucaciu” -Baia Mare, luni 28.03.2022, între orele 10:00-13:00, 

pentru toate clasele V-XII. 

 

• Soluționarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea problemelor la care s-a solicitat 

revizuirea punctajului, conform baremelor afişate, în cadrul subcomisiilor de soluționare a 

contestațiilor. 

 

• Rezultatele activității subcomisiei de soluționare a contestațiilor sunt validate de către 

vicepreședinte și sunt consemnate într-un proces–verbal semnat de toți membrii acesteia.  

 

• Rezultatele finale sunt aduse la cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la avizierul 

C.N.„Vasile Lucaciu”-Baia Mare până cel târziu marți 29.03.2022, la ora 16 și prin email, 

direct contestatarului.  

 

• Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor sunt definitive. 

mailto:olimpiada@georgebaritiu.ro


 

 

Stabilirea elevilor calificați pentru faza națională 

 

a) Pentru fiecare clasă V-XII se atribuie direct un loc. Locul este atribuit primului clasat 

dacă se obține un punctaj de minim  40% din punctajul general maxim posibil (28 de puncte în 

condițiile probei specifice formate din 4 probleme). 

 
b) Se atribuie un număr de 43 de locuri suplimentare la nivel național/an de studiu, atribuirea 
locurilor realizându-se în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului 
național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după 
atribuirea locurilor prevăzute deja. Pentru elevii care au obținut punctaje egale şi ocupă poziții 
în clasament care le conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face 
departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentului 
regulament. În cazul în care, la etapa națională a ONM, la unul sau mai mulți ani de studiu, 
locurile prevăzute la lit. (a) și (b) nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în 
limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, la propunerea 
președintelui Comisiei naționale pentru coordonarea competițiilor școlare și cu aprobarea 
ministrului educației. În condițiile în care, pentru un an de studiu la nivel național, sunt doi sau 
mai mulți elevi care au obținut punctajul general maxim posibil, toți acești elevi vor 
avea atribuite locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, fie pe locul 
anului de studiu prevăzut la  lit. (a), fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu, prevăzute 
la  lit. (b). 
            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: 
-numărul de probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 puncte; 
- numărul problemelor notate cu 6 puncte; 
- 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 vor 
participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului. Subcomisia de evaluare va elabora 
subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor 
va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va 
avea dreptul de a reprezenta județul la etapa națională, pe locul care revine acestuia. 

 În condițiile în care sunt parcurse, după caz, etapele de constituire a loturilor  
județene/ale sectoarelor municipiului București, prevăzute anterior la prezentul articol, și pe 
ultima/ultimele poziții eligibile corespunzătoare locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare 
a clasamentului național la un an de studiu există elevi cu același punctaj final, mai mic decât 
punctajul general maxim posibil și aceștia sunt în număr mai mare decât numărul pozițiilor 
eligibile, în acest caz tuturor acestor elevi li se vor atribui locuri în lotul județului. 

În cazul în care elevii calificați pentru etapa națională nu pot participa, din diferite motive  
comunicate în timp util Comisiei județene, locurile acestora vor fi luate de către elevii aflați pe 
locul următor în clasamentul național de la același an de studiu/clasă la propunerea Comisiei 
centrale a ONM.  

În situația menționată elevul dă o dectarație scrisă în care precizează că renunță la locul 
obținut în lotul județului cu cel puțin 7 zile înainte de data susținerii  probei din cadrul etapei 
naționale. Dacă elevul renunță cu mai puțin de 7 zile înainte de data de susținere a probei locul 
acestuia nu se redistribuie și se pierde. 

 
 
 Comisia de organizare a ONM 

 

 


