OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ
etapa judeţeană, 14 martie 2020
Din Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale
de Matematică nr. 40609/18.11.2019 şi din Anexa la OMEN nr. 4203/30.07.2018
privind Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare:
Criterii de calificare la etapa naţională:
Art. 11 (1) Un elev se poate califica la etapa superioară a ONM dacă a participat la
toate etapele anterioare ale ONM și a obținut la etapa curentă minimum 11 puncte.
(2) Face excepție etapa națională pentru care punctajul minim de calificare este
14 puncte obținute la etapa județeană
Constituirea lotului judeţean:
Art. 12 (1) Conform art. 15, aliniatul (3), pentru etapa naţională se atribuie câte un loc
pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat şcolar judeţean.
ART. 10
(1) Lotul județean/al unui sector al municipiului București pentru etapa națională se
constituie în două etape. În etapa I sunt selectați elevii de pe primul loc la fiecare an
de studiu. În cazul în care pe primul loc sunt mai mulți elevi având punctajul maxim
(28 de puncte) vor fi selectati în lot toti acești elevi. În etapa a II-a se pot acorda
locuri suplimentare unui județ/sector al municipiului București, conform
clasamentului național realizat după etapa I și a Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Criterii de departajare:
Art. 12 (2) 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/sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale, mai mici
decât punctajul maxim, în vederea stabilirii elevului, cu drept de participare la
etapa națională, se aplică criterii de departajare.
(3) Departajarea menționată anterior se face, în ordine, după următoarele criterii:
numărul problemelor notate cu 7 puncte, numărul problemelor notate cu 6.5 puncte,
numărul problemelor notate cu 6 puncte, punctajul obținut la problema cel mai puțin
rezolvată la clasa respectivă.

(4) Dacă egalitatea persistă și după aplicarea criteriilor de mai sus Consiliul
consultativ al disciplinei matematică din județ/ municipiul București/Comisia centrală
a ONM după caz va finaliza departajarea consemnând într-un proces verbal
rezultatele finale.
Criterii de premiere la etapa judeţeană:
➢ Se acordă pentru fiecare an de studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un
premiu II, un premiu III;
➢ În situația existenței a cel puțin doi elevi/două lucrări care s-au clasat pe acelaşi
loc la etapa județeană cu punctaje generale egale, mai mici decât punctajul
maxim, în vederea stabilirii elevului căruia i se va atribui locul respectiv se vor
aplica, în ordine, criteriile de departajare sus menţionate;
➢ 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 cu condiţia ca punctajul minim
obţinut să fie de 5puncte/lucrare.
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