
 

               

 

 

 

 

 

 

REFERITOR LA 

Olimpiada de Matematică, etapa locală 

 

Etapa locală a Olimpiadei de Matematică va avea loc în data de 24 

februarie 2019, având în vedere faptul că, în data de 16 februarie 2019 se 

desfăşoară etapa judeţeană a Olimpiadei de Chimie,  conform Anexei 2 a OMEN 

3016/09.01.2019. 

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a Etapei locale a Olimpiadei de 

Matematică, facem următoarele precizări: 

 

1.  Conform adresei ISMB cu nr. 1232/16.01.2019,  data limită de  trimitere a  

listelor nominale cu elevii calificaţi/profesori asistenţi/profesori 

evaluatori  pentru etapa locală a Olimpiadei  de Matematică, este 

11.02.2019.    

           Necomunicarea, de către unităţile şcolare a acestor liste, până cel 

târziu luni, 11.02.2019, va conduce la pierderea dreptului de participare 

a elevilor respectivei unităţi la etapa locală. 

 

2. La nivelul fiecărei clase la care se desfăşoară competiţia (V-XII), 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.  

 

3. Un elev se poate califica la etapa etapa județeană/ a sectoarelor 

municipiului București numai dacă obţine la etapa locală cel puţin 40% 

din punctajul maxim, conform Art. 11 (1) din Regulamentul specific privind 

organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Matematică nr 

24966/18.01.2019. 

  

 

4. Structura subiectelor pentru fiecare clasă : o problemă la nivelul programei 

şcolare; o problemă din colecţia Gazeta Matematică, pe anul 2018; două 

probleme la nivelul programei de olimpiadă. 

 

 

5. Durata probei scrise: pentru clasele V-VI – 2 ore;  

                                             pentru clasele VII-XII – 3 ore. 

 



 

               

 

 

6. Premierea elevilor la etapa locală a olimpiadei de matematică se va realiza 

astfel: 

Premiul I – elevii care au obţinut punctajul între 27-28 puncte; 

Premiul II – elevii care au obţinut punctajul între 25,5-26,5 puncte; 

Premiul III – elevii care au obţinut punctajul între 24-25 puncte; 

Menţiune – elevii care au obţinut punctajul între 18-23,5 puncte. 

 

7. Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 09.00-09.30, 

având asupra lor documente de identitate (carnet de elev sau 

BI/CI/paşaport). 

 

8. Cadrele didactice care supraveghează se vor prezenta între orele 08.30-08.45.  

 

9. Cadrele didactice-evaluatori se vor prezenta astfel: la centrele pentru clasele 

V-VI, începând cu orele 12.30; la centrele pentru clasele VII-VIII sau IX-XII, 

începând cu orele 13.30. 

 

10.  La momentul finalizării probei, la fiecare centru de concurs vor fi afişate 

prevederile privind etapa de contestaţii. 

 

 

 

 

Inspector Şcolar General, 

Ioana Mihaela NEACȘU 

 

 

 

Inspectori şcolari, 

Vlad Florentin  Drinceanu 

Alina Paraschiv 

 

 


