Concursul Național de Matematică pentru clasele IV – VIII
Olimpiada Satelor din România
etapa județeană – 12.03.2022
Informații organizare


Etapa județeană a Concursului Național de Matematică pentru clasele IV – VIII, Olimpiada
Satelor din România, se desfășoară în format fizic în următoarele centre:
Centrul de
organizare

Unitatea de învățământ unde se
organizează

Centre metodice
arondate

1

Moreni

Școala Gimnazială Nr.4 Moreni

Moreni

2

Titu

Școala Gimnazială Corbii Mari

3

Băleni

Liceul Tehnologic ”Udrea
Băleanu” Băleni

4

Voinești

Școala Gimnazială Tătărani

Titu
Găești
Băleni
Târgoviște 1
Târgoviște 2
Voinești
Pucioasa

Nr.
crt.







Vicepreședinte
comisie/centru de
organizare
Dina Viorica
tel. 0762 102 981
Bârdeș Aura
tel. 0743 092 261
Gogescu Valentin
tel.0723 265 095
Voiculescu Liliana
tel.0728 216 196

Proba se va desfășura începând cu ora 900 și are o durată de 2 ore.
Accesul elevilor în săli este permis în intervalul 800 - 830 și se face pe baza actului de identitate
(CI sau certificat naștere)
În funcție de numărul elevilor participanți care susțin concursul în altă localitate decât cea în care
domiciliază, aceștia vor fi însoțiți de unul sau mai multe cadre didactice, conform
reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoțitor își asumă
responsabilitatea supravegherii și îndrumării corespunzătoare a elevilor și răspunde pentru orice
incident gestionat necorespunzător.
Criterii de selecție și de constituire a loturilor
(1) Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut
la etapa curentă cel puțin 40% din punctajul maxim posibil (28 de puncte în condițiile
probei specifice formate din 4 probleme, la care punctajul maxim pe problemă este de 7
puncte)
(2) Criteriul de departajare al elevilor care au obținut același punctaj la un an de studiu/clasă
și se află în situația de a se califica la etapa imediat superioară a concursului constă în
susținerea unei probe scrise de baraj ce va fi organizată la Școala Gimnazială
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”I.Al.Brătescu – Voinești” Târgoviște, în data de 16.03.2022.Elevul care obține punctajul
cel mai mare la etapa de baraj se califică la etapa națională.
(3) Numărul locurilor atribuite fiecărui Inspectorat Școlar Județean pentru etapa națională a
concursului este de 5 locuri/județ (câte un loc pentru fiecare dintre clasele IV – VIII).
(4) În cazul în care un elev calificat la etapa națională a concursului nu poate participa, din
diferite motive, la această etapă, locul acestuia în echipa județului va fi luat de către
elevul aflat pe locul următor în clasamentul pe județ, la clasa respectivă, cu respectarea
criteriului de calificare menționat la alin. (1). În situația menționată, elevul dă o declarație
scrisă în care precizează că renunță la locul obținut în lotul județului. În situația în care pe
locul vacantat se află doi sau mai mulți elevi cu punctaje finale egale, se aplică criteriile
de departajare prevăzute la alin. (2).
(5) Locurile rămase libere la un an de studiu/o clasă, la un județ, nu se distribuie altui an de
studiu/altei clase de la nivelul județului respectiv. De asemenea, locurile rămase libere la
un județ nu se distribuie altui județ.


Soluționarea eventualelor contestații
(6) Eventualele contestații se pot depune pe adresa de email indicată de unitatea de
învățământ unde este organizat centrul de concurs. Contestația semnată și datată se
transmite însoțită de copia actului de identitate (CI sau certificat de naștere), până
duminică 14.03.2022, ora 2000.
(7) Candidații pot contesta doar evaluarea propriei lucrări și pot depune eventuale contestații
pe probleme.
(8) Pentru candidații care au primit un punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la problema
pentru care s-a depus contestația, aceasta este admisă dacă diferența între punctajul inițial
și cel obținut după contestație pentru respectiva problemă a probei de concurs este de cel
puțin un punct. Pentru candidații care au primit un punctaj inițial de cel puțin 6,5 puncte
la problema pentru care s-a depus contestația, punctajul final al problemei este cel stabilit
în urma rezolvării contestației.
(9) Rezultatele finale după contestații sunt definitive.
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