
PRECIZĂRI REFERITOARE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI LOCALE A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE MATEMATICĂ ŞI 

A CONCURSULUI NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2020 

ONM – liceu şi HAIMOVICI 

 

ONM – gimnaziu 

 

DATA: vineri, 21 februarie 2020 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: în fiecare unitate de învăţământ 

liceal 

Ora începerii: 13:00 

Durata probei scrise: 3 ore 

 

DATA: sâmbătă, 22 februarie 2020 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: în centrele de concurs constituite la 

nivelul judeţului 

Ora începerii: 9:00 

Durata probei scrise: 2 ore pentru elevii claselor a V-a şi a VI-a, 

respectiv 3 ore pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a 

Elevii vor fi prezenţi în sălile de concurs începând cu ora 12:30-

12:45, dar nu mai târziu de ora 12:55. Elevii vor avea asupra lor 

carnetul de elev, instrumente de scris (pix/stilou cu cerneală 

albastră, creion) şi eventual trusă de geometrie. Așezarea în bănci 

va respecta lista afișată pe sala de concurs. 

 

Nu au voie să între în sala de concurs cu maculatoare, cărţi, 

carneţele/tabele cu formule, aparate care permit efectuarea 

anumitor calcule matematice, telefoane mobile, tablete sau 

mijloace de comunicare cu exteriorul. Obiectele personale (genți, 

rucsacuri, ghiozdane, plase etc.) ale elevilor vor fi depozitate în 

sala de concurs în zona geamurilor, a catedrei sau a peretelui de la 

ușă astfel încât să nu incomodeze mișcarea în clasă (telefoanele 

vor fi închise). Pot păstra pe bancă apă/suc în recipiente de 

plastic. 

Pentru calificarea la etapa județeană trebuie să se întrunească 

minim 14 puncte/lucrare la Haimovici, respectiv 11 

puncte/lucrare la ONM. 

 

Eventualele contestaţii pot fi depuse de către elevi, luni 24 

februarie 2020 în intervalul 13:00-14:00 la secretariatul şcolii 

centru de concurs. Cererea de contestaţie va fi înmânată 

preşedintelui comisiei/responsabilului cu organizarea care va 

dispune recorectarea lucrării de o echipă formată din alţi profesori 

decât cei care au evaluat iniţial (dacă este cazul se solicită 

prezenţa a doi profesori din şcolile învecinate). 

Elevii vor fi prezenţi în centrele de concurs începând cu ora 8:15-

8:30, dar nu mai târziu de ora 8:45. Elevii vor avea asupra lor 

carnetul de elev, instrumente de scris (pix/stilou cu cerneală 

albastră, creion) şi eventual trusă de geometrie. Așezarea în bănci 

va respecta lista afișată pe sala de concurs. 

 

Nu au voie să între în sala de concurs cu maculatoare, cărţi, 

carneţele/tabele cu formule, aparate care permit efectuarea 

anumitor calcule matematice, telefoane mobile, tablete sau 

mijloace de comunicare cu exteriorul. Obiectele personale (genți, 

rucsacuri, ghiozdane, plase etc.) ale elevilor vor fi depozitate în 

sala de concurs în zona geamurilor, a catedrei sau a peretelui de la 

ușă astfel încât să nu incomodeze mișcarea în clasă (telefoanele vor 

fi închise). Pot păstra pe bancă apă/suc în recipiente de plastic. 

 

Pentru calificarea la etapa județeană trebuie să se întrunească 

minim 11 puncte/lucrare. 

 

Eventualele contestaţii pot fi depuse de către elevi, luni 24 

februarie 2020 în intervalul 13:00-14:00 la secretariatul şcolii 

centru de concurs. Cererea de contestaţie va fi înmânată 

preşedintelui comisiei/responsabilului de centru care va dispune 

recorectarea lucrării de o echipă formată din alţi profesori decât cei 

care au evaluat iniţial (dacă este cazul se solicită prezenţa a doi 

profesori din şcolile învecinate). 

 



MODALITATEA DE ORGANIZARE 

Dosarele sălilor de concurs vor fi pregătite cel târziu cu o zi înainte de desfășurarea olimpiadei. Fiecare dosar va conține: proces-verbal 

de instruire (lista nominală a elevilor cu rubrica de semnătură că au luat la cunoștință precizările din instruire), foi tipizate de concurs 

(Foaia 2 de regulă, dacă școala dispune de Foaie 1 într-un număr suficient, se pot folosi doar Foi 1), ciorne ștampilate cu ștampila 

școlii, etichete (câte 2 etichete/elev), proces-verbal de predare-primire lucrări scrise (lista nominală a elevilor cu rubricile nr. pagini și 

semnătură elev). 

 

La așezarea în bănci a elevilor se va ține cont de nivelul de studiu (să nu fie în aceeași bancă elevi din același nivelul de studiu). În 

şcolile unde numărul total de participanţi nu depăşeşte capacitatea unei săli, aceştia pot fi repartizaţi în aceeaşi sală. 

 

Elevii vor primi foi tipizate de concurs şi vor redacta problemele pe aceste foi (se pot redacta problemele pe foi A4 distincte dacă 

logistica permite acest lucru); ciornele primite să fie cu ştampila şcolii unde se organizează olimpiada. Lucrările elevilor vor fi 

ştampilate (o singură ştampilă pe colţul negru închis cu 2 etichete), semnate de către director/responsabilul de centru. 

 

Profesorii asistenţi vor fi aleşi din rândul cadrelor care nu au elevi în concurs şi vor fi convocaţi cu o oră înainte de începerea probei 

scrise pentru activităţile de instruire. 

Pentru subcomisia de organizare 

În intervalul 11:45 – 12:10, pe adresa de e-mail a tuturor liceelor, 

va sosi o arhivă cu subiecte în format doc/docx şi în format pdf, 

atât în limba română, cât şi în limba maghiară.  

 

Secretarul comisiei/secretarul şcolii va prelua arhiva (nu este 

parolată!) şi comisia de organizare va multiplica subiectele 

conform listelor de pe săli și le vor pregăti în plicuri. 

 

În intervalul 14:45 – 15:00 pe aceleaşi adrese de e-mail vor sosi 

baremele de corectare, care vor fi afişate la avizierul şcolii. 

Profesorii evaluatori vor primi, listat, doar baremul de la clasa la 

care corectează. 

 

Ataşat e-mail-ului veţi găsi 2 machete specifice pentru 

introducerea rezultatelor pentru afişare și raportare.  

În intervalul 8:00 – 8:10, pe adresa de e-mail a tuturor şcolilor-

centre de concurs, va sosi o arhivă cu subiecte în format doc/docx 

şi în format pdf, atât în limba română, cât şi în limba maghiară.  

 

Secretarul comisiei/secretarul şcolii va prelua arhiva (nu este 

parolată!) şi comisia de organizare va multiplica subiectele 

conform listelor de pe săli și le vor pregăti în plicuri. 

 

În intervalul 11:00 – 11:15 pe aceleaşi adrese de e-mail vor sosi 

baremele de corectare, care vor fi afişate la avizierul şcolii. 

Profesorii evaluatori vor primi, listat, doar baremul de la clasa la 

care corectează. 

 

Ataşat e-mail-ului veţi găsi o machetă pentru introducerea 

rezultatelor pentru afişare și raportare.  

Pentru subcomisia de evaluare 

Activităţile de evaluare debutează în ziua în care s-a desfăşurat proba scrisă şi se încheie cu afişarea rezultatelor inițiale, după ordonare 

alfabetică la avizierul şcolii unde s-a organizat olimpiada în maxim de 72 ore de la ziua probei scrise.  

 

Evaluatorii de la gimnaziu sunt aşteptaţi în centrul de concurs, cu respectarea arondărilor făcute, începând cu ora 11:30, 



sâmbătă, 22 februarie 2020. 
 

Evaluarea lucrărilor se poate face, după caz, pentru întreaga lucrare de către o echipă de 2 profesori, sau pentru fiecare problemă, în 

echipe de câte 2 profesori. Fiecare evaluator acordă rezolvării fiecărei probleme din concurs un număr întreg de puncte, minimum 0 și 

maximum 7. Diferența maximă admisă între cei doi evaluatori ai aceleiași probleme este de 1 punct. Punctajul final al unei 

probleme este reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi corectori. Dacă diferența între punctajele acordate de cei 

doi evaluatori ai unei aceleiași probleme este strict mai mare decât 1 punct, președintele comisiei nominalizează alți doi profesori 

evaluatori pentru recorectarea problemei la care a apărut diferența de notare mai mare de 1 punct. După finalizarea recorectării 

problemei, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare, iar evaluatorii se semnează. Vicepreședintele 

subcomisiei de evaluare calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie 

aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note/valori rămase. Punctajul final al lucrării este reprezentat de suma 

punctajelor finale ale celor patru probleme.  

Vă rog să daţi dovadă de corectitudine şi responsabilitate în evaluare. 

 

Alte precizări: 

- După finalizarea contestațiilor (dacă există), elevii vor fi introduși în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pentru fiecare 

clasă separat.  

Macheta, cu rezultatele finale de la ONM-gimnazii şi liceu, redenumită cu numele scurt al școlii se va trimite inspectorului şcolar 

pe adresa mate.salaj@yahoo.com şi doamnei prof. Zay Eva pe adresa zayeva2@yahoo.com . 

Macheta, cu rezultatele finale de la HAIMOVICI, redenumită cu numele scurt al școlii se va trimite inspectorului şcolar pe adresa 

mate.salaj@yahoo.com şi domnului prof. Matyas Mirel pe adresa matyasmirel@yahoo.com . 

 

Termenul de trimitere: miercuri 26 februarie 2020, ora 14 

Vă rog să respectati termenul de transmitere pentru a putea pregăti etapa judeţeană care se va desfăşura în data de 14 martie 2020 la: 

-  Colegiul Naţional „Silvania” Zalău pentru ONM; 

- Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău pentru HAIMOVICI. 

 

inspector şcolar 

prof. OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA 
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TABEL CUPRINZÂND CENTRELE DE ORGANIZARE/EVALUARE 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ 

etapa locală, 22 februarie 2020 

GIMNAZII 

 

NR 

CRT 

CENTRUL DE 

ORGANIZARE/EVALUARE 

SCOLI ARONDATE 

 

 

 

1.1 

 

Şcoala Gimnazială ”Corneliu 

Coposu” Zalău 

 

Responsabil: prof. Pakular 

Irina 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău 

Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău 

Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău și Școala 

Gimnazială ”George Coșbuc” Zalău 

Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău 

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău 

Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău 

Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mirşid 

Școala Gimnazială Nr.1 Hereclean 

Şcoala Gimnazială „Vasile Breban” Crişeni 

1.2 Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Zalău 

 

Responsabil: prof. Pop Dorina 

 

 

Colegiul Național „Silvania” Zalău 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău 

Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău 

Şcoala Gimnazială „Aurelia şi Lazăr Cozma” Treznea 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Agrij 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Buciumi 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Românaşi 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireş şi Şcoala Gimnazială 

Meseşenii de Sus 

 

 

 

2 

Şcoala Gimnazială „Horea” 

Şimleu Silvaniei 

Responsabil: 

Prof. Alesuțan Monica 

Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu Silvaniei 

Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei 

Şcoala Gimnazială „Bathory Istvan” Şimleu Silvaniei 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Lucian 

Blaga” Jibou 

 

Responsabil: prof. Bărburaș-

Păcurar Cătălin 

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou 

Şcoala Gimnazială „Vasile Lucăcel” Someş Odorhei 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniş 

Şcoala Gimnazială „Traian Creţu” Năpradea şi Şcoala 

Gimnazială „Petre Hossu” Cheud 

Şcoala Gimnazială „Marcus Aureliu” Creaca  

Liceu Tehnologic Nr.1 Surduc 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Gârbou 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Cristolţ 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băbeni 

 

 

 

4 

Şcoala Gimnazială  

„G. Laszlo” Cehu Silvaniei 

 

Responsabil: prof. Szigyarto 

Gyongyi-Kristina 

Şcoala Gimnazială „Gyulaffyi Laszlo” Cehu Silvaniei 

Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei 

Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” Sălăţig 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Deja 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Dobrin 

 

 

5 

 

Liceul Tehnologic „Liviu 

Rebreanu” Hida 

 

 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Almaşu 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Fildu de Mijloc 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Cuzăplac 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Jebucu 

Liceul Tehnologic „L. Rebreanu” Hida 



Responsabil: prof. Fetea Liuţa Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Sânmihaiu Almaşului 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Zimbor 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bălan şi Şcoala Gimnazială 

Gâlgău Almaşului 

 

 

 

 

6 

 

 

Liceul Tehnologic „Ioachim 

Pop” Ileanda 

 

Responsabil: prof. Vancea Radu 

Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda 

Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău  

Şcoala Gimnazială „Gh. Munteanu” Poiana Blenchii 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Şimişna 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rus 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zalha 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Letca 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lozna 

 

 

 

 

7 

 

 

Liceul Tehnologic Nr.1 

Sărmăşag 

 

Responsabil: prof. Savin Ioana 

Mihaela 

 

 

 

Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag, Școala Gimnazială 

Sărmășag, Școala Gimnazială Nr.1 Lompirt 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Chieşd 

Şcoala Gimnazială „Gh. Şincai” Bobota şi Şcoala 

Gimnazială Derşida 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Măerişte şi Şcoala Gimnazială 

Giurtelecu Şimleului 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Coşeiu şi Şcoala Gimnazială 

Archid 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Panic şi Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Guruslău 

Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Bocşa 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Borla 

Şcoala Gimnazială „Szikszai Lajos”  Șamșud 

 

 

 

 

8 

 

 

Liceul Tehnologic „Petri Mor” 

Nuşfalău  

 

Responsabil: prof. Markus 

Viola 

Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nuşfalău 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Halmăşd 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Plopiş, Şcoala Gimnazială Iaz 

şi Şcoala Gimnazială Făgetu 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Ip 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Marca 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Camăr 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Carastelec 

 

 

 

9 

 

Școala Profesională Sâg 

 

Responsabil: prof. Borlea Ileana 

Rodica 

Școala Profesională Sâg 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos, Şcoala 

Gimnazială Valcău de Sus şi Şcoala Gimnazială 

Preoteasa 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bănişor  

Şcoala Gimnazială ”Horea” Cizer 

 

10 Liceul Tehnologic „Cserey-

Goga” Crasna  

Responsabil: prof. Anderlik 

Istvan 

Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei şi Şcoala 

Gimnazială Stârciu 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei 

Şcoala Gimnazială Nr1 Vârşolţ 

 

 

inspector şcolar 

prof. Adonia Augustina OPRIŞ 

 


