
 

               
               

 

 

 

 
ÎN ATENTIA PARTICIPANȚILOR LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE 

MATEMATICĂ, 

ETAPA JUDEŢEANĂ/SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 

Etapa judeţeană/sectoarelor municipiului Bucureşti a Olimpiadei 

Naționale de Matematică va avea loc în data de 11 martie 2023, conform 

Calendarului olimpiadelor naționale școlare 2023, nr. 24347/19.01.2023, în 

următoarele centre de concurs: 

 

- Clasele V-VI: Colegiul Național ”Elena Cuza” 

Strada Peștera Scărișoara nr. 1, Sector 6, București 

 

- Clasele VII-VIII: Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” 

Bulevardul Pache Protopopescu nr. 62, Sector 2, București  

 

- Clasele IX-XII: Colegiul Naţional „Sf. Sava” 

Strada G-ral Berthelot, nr. 23, Sector 1, București  

 

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a Etapei judeţene/sectoarelor 

municipiului Bucureşti a Olimpiadei Naționale de Matematică, facem 

următoarele precizări: 

 

 

1. 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.  

 

2. Lotul judeţean/unui sector al municipiului Bucureşti pentru etapa naţională a 

Olimpiadei Naţionale de Matematică 2023 se constituie conform Art. 12, alin. 

(2) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei 

Naţionale de Matematică nr. 38LIF/31.01.2023:  

 

Art 12. (2) ”În vederea constituirii loturilor județene/ale municipiului 

București, pentru etapa națională a ONM:  



 

               
               

 

 

(a) se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/clasă și pentru fiecare 

județ/sector al municipiului București, în total 47 de locuri/an de studiu/clasă 

la nivel național; locul este atribuit primului clasat la anul de studiu/clasa din 

județ/sectorul municipiului București în clasamentul final al etapei 

județene/a sectoarelor municipiului București a ONM, cu respectarea 

condiției de punctaj minim de calificare; în cazul în care la nivelul 

județului/sectorului municipiului București nu există participanți care să 

întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la 

locurile suplimentare prevăzute la lit. (b). 

(b) se atribuie un număr de 43 de locuri suplimentare la nivel național/an de 

studiu/clasă, 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 la lit. (a).” 

 

3. Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a ONM numai dacă la 

etapa curentă a obținut un punctaj minim de calificare de 11,5 puncte din 

punctajul general maxim posibil de 28 de puncte, conform Art. 12, alin. 1 din 

Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

Naționale de Matematică nr. 38LIF/31.01.2023. 

 

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

                                             pentru clasele VII-XII – 3 ore. 

Conform Art. 5, alin. (4), din Regulamentul specific privind organizarea și 

desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 38LIF/31.01.2023., ” În 

situații justificate (de exemplu, întrebări legate de formularea subiectelor), 

Comisia de organizare corespunzătoare etapei respective, respectiv Comisia 

Centrală poate extinde timpul de desfășurare cu cel mult 30 de minute.” 

 

5. Premierea elevilor la etapa  judeţeană/sectoarelor municipiului Bucureşti  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. 

 

6. Elevii se vor prezenta la centrele de concurs în intervalul orar 08.00-08.30, 

având asupra lor documente de identitate (carnet de elev vizat la zi sau 

BI/CI/paşaport). 

 

7. Cadrele didactice care supraveghează se vor prezenta între orele 07.45-08.00.  



 

               
               

 

 

 

8. Cadrele didactice-evaluatori se vor prezenta astfel: la centrul pentru clasele V-

VI, începând cu orele 12.30; la centrul pentru clasele VII-VIII, începând cu 

orele 13.30; la centrul pentru clasele IX-XII, începând cu orele 13.30. 

 

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

prevederile privind etapa de contestaţii. 

 

 

 


