
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/SECȚIILE CU 

PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ 

Etapa județeană, 18 ianuarie 2019, Colegiul Național ”Silvania” Zalău 

 

CRITERII DE PREMIERE LA ETAPA JUDEȚEANĂ 

Comisia de organizare a O.M.S.L.M. decide: 

 Se acordă pentru fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un premiu II, 

un premiu III; 

 Se acordă un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul 

participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr 

fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice; 

 Pentru acordarea premiilor, punctajul minim obținut trebuie să fie mai mare sau cel 

puțin egal cu 40% din punctajul maxim care se poate acorda lucrării scrise (adică 16 

puncte din cele 40 puncte maxim posibile); 

 Pentru acordarea mențiunilor, punctajul minim obținut trebuie să fie mai mare sau cel 

puțin egal cu 10 puncte; 

 În acordarea premiilor și a mențiunilor fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți 

participanți obțin același punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în 

care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru punctaje egale. 

 În situația în care doi sau mai mulți candidați au punctaje egale, în vederea acordării 

premiului/mențiunii se vor aplica, în ordine, criteriile de departajare următoare: 

1. punctajul obținut la subiectul 4.  

2. punctajul obținut la subiectul 3.              

3. punctajul obținut la subiectul 2. 

 

Extras din REGULAMENTUL SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale 

de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară  (clasele aV-a – XII-a) nr. 

24701/15.01.2019 

CRITERII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ 

ART. 15 

(2) Pentru etapa națională a O.M.S.L.M, se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu  

fiecărui inspectorat școlar județean (IȘJ) și pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București. 

(3) Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea 

etapei județene/a municipiului București și calificarea participanților  de pe locul I. 

(5) Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le 

conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare, la nivel județean nu se face 

departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform 

metodologiei - cadru. 



(6) Pentru evitarea  unor cazuri speciale, când numărul candidaților cu medii egale depășește 

numărul maxim alocat pentru faza națională, subcomisia din comisia centrală care elaborează 

subiectele, stabilește odată cu elaborarea subiectelor și criterii de departajare, care vor fi 

aplicate la nivel național.  

Se va avea în vedere aplicarea următoarelor criterii de departajare în ordine:  

1. punctajul obținut la subiectul 4.  

2. punctajul obținut la subiectul 3.              

3. punctajul obținut la subiectul 2. 

(7) Pentru a participa la etapa națională a O.M.S.L.M.  participanţii trebuie să obţină 

un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa 

judeţeană. În cazul în care la nivelul judeţului/ Municipiului București nu există participanţi 

care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate la locurile 

suplimentare prevăzute la art. 15 alin (4) din Metodologia - cadru de organizare și desfășurare 

a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare cu reglementările și modificările ulterioare . 

 

 

Preşedinte executiv al Comisiei judeţene de organizare, evaluare şi de soluţionare a 

contestaţiilor 

Inspector şcolar, 

Prof. OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA 

 


