
 

CRITERII PRIVIND REPARTIZAREA LOCURILOR  

PENTRU OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ , 

SATU MARE 2018 

 

Conform art.12 din regulamentul specific privind organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică  nr. 25397/15.01.2014: 

 

- Un elev se poate califica la etapa naţională numai dacă a obţinut cel puţin  

jumătate din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa 

judeţeană, în limita locurilor alocate județului. 
 

Locurile repartizate la etapa națională a  ONM 2018, clasele VII-XII  

Județ 
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Locuri la 

dispoziția 

județului 

Total  
Nr. prof 

însoțitori 

Dâmbovița 1 1 2 1 2 1  8 1 

 

 

Judeţului Dâmbovița i s-au repartizat 8 locuri pentru etapa naţională a olimpiadei de matematică, 

ediţia 2016-2017, pentru clasele VII-XII. Aceste 8 locuri sunt fixate de Comisia Naţională, în funcţie de 

rezultatele obţinute de elevii participanţi la ediţia 2016-2017, astfel: 

 

- Se alocă câte un loc pentru fiecare din clasele a VII-a – a XII-a, respectându-se criteriul  punctajului minim 

de calificare. Aceste 6 locuri nu se redistribuie la alte clase. 

- Se alocă, suplimentar, câte 1 loc pentru clasele a IX-a și a XI-a. Aceste locuri se pot redistribui la alte clase 

numai dacă numărul elevilor care au obţinut punctajul minim de calificare la această clasă este mai mic decât 

numărul locurilor alocate acestei clase; 

 

 

  
Locuri ONM 2018, Clasele V-VI 

        

             

Judet 

Cl 5 Cl 6 

Locuri la 

dispozitia 

judetului 

Total 

2018 Numar profesori insotitori 

Dâmbovița 1 1 1 3 1 

 

  Se alocă câte un loc pentru fiecare din clasele a V-a, a VI-a, respectându-se criteriul  punctajului 

minim de calificare. Aceste 2  locuri nu se redistribuie la alte clase.  

Locul aflat la dispozitia județului se repartizează pe clase prin decizia comisiei de organizare și 

evaluare pentru etapa județeană . 

 

 



Pentru calificarea la etapa națională, în cazul elevilor din acelaşi an de studiu care au punctaje 

egale la olimpiada judeţeană de matematică 2018 , se vor respecta , în ordine, urmǎtoarele criterii: 

1. - punctaj mai mare obținut la problema 3; 

2. – punctaj mai mare obținut la problema 2; 

3. - punctaj mai mare obținut la problema 1; 

4. – număr mai mare de participări la etapa națională a olimpiadei; 

5. – numărul mai mare și tipul distincțiilor obținute în ultimii 3 ani la etapa națională a olimpiadei; 

6. - baraj 

  

 

Ȋn cazul în care se va impune redistribuirea  locurilor ramase neocupate, din cauza neatingerii 

punctajul minim de calificare, aceasta se va realiza  prin decizia comisiei de organizare și evaluare pentru 

etapa județeană, în raport de rezultatele obținute de participanții la olimpiadă. 

 

Concursul Național” Adolf Haimovici”  IAȘI - 2018 

 
Locurile pentru etapa nationala sunt distribuite astfel:  
- 1 loc/clasa/filiera pentru fiecare judet. 
Filierele/profilurile/specializarile sunt: economic, stiinte ale naturii, tehnologic, filolologie/stiinte sociale. 

 

    

 

        Comisia județeană  

 

 

 

 


