
 
Precizări privind desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică, 

etapa judeţeană din 16 martie 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile Legii educației naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările 

anterioare, cu prevederile specifice ale OMECTS privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a competițiilor școlare Nr.3035/2012, aprobată prin OMEN Nr. 4203 din 30.07.2018 și 
completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019 și cu Regulamentul  
specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de  Matematică, Nr. 24966/ 18.01.2019,  
valabil din anul școlar 2018-2019, facem următoarele precizări: 
 

 Lotul județean pentru etapa națională se constituie în două etape. În etapa I sunt selectați elevii de 
pe primul loc la fiecare an de studiu. În etapa a II-a se pot acorda unui județ locuri suplimentare, 
conform clasamentului național realizat după etapa I și a Metodologie-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare.  

 
Criterii de calificare 

 
 Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a ONM dacă a participat la toate etapele 

anterioare ale ONM și a obţinut la etapa curentă cel puţin 40% din punctajul maxim posibil care 
se poate acorda lucrării. Face excepție etapa națională pentru care punctajul minim de calificare 
este 50% din punctajul maxim posibil care se poate acorda lucrării. 

 Pentru etapa națională a ONM se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu. 
 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, votul consiliului consultativ al disciplinei Matematică din județ/ Comisiei 
centrale a ONM de la clasa respectivă. 

 Dacă egalitatea persistă și după aplicarea tuturor acestor criterii succesive, elevii vor participa la o 
probă de baraj. Subcomisia de evaluare din județul de  proveniență a elevilor va elabora subiectele 
și baremele, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul 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 la  etapa națională, pe locul care revine acestuia.   

 În cazul în care elevii calificaţi în etapa I pentru fiecare județ pentru etapa naţională a ONM nu pot 
participa, din diferite motive, la această etapă, locul acestora în echipa judeţului va fi luat de către 
elevi aflaţi pe locul următor în clasamentul pe judeţ la clasa respectivă. Dacă elevul care renunță 
se află pe lista locurilor suplimentare, atunci locul său va fi ocupatde un elev din clasamentul 
național. În situația menționată mai sus, elevul dă o declaraţie scrisă în care precizează că renunţă 
la locul obţinut în lotul județului, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea etapei naționale a ONM. 

 
 

 
 


