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Extras din Regulamentul de organizare și desfășurare a 

Olimpiadei Naționale de Matematică Nr. 38LIF/31.01.2023 
 

ART. 3 

(1) Participarea elevilor la ONM este opțională și individuală. La etapele superioare 

(județeană/a sectoarelor municipiului București, națională) ale olimpiadei nu pot fi înscriși elevi 

care nu au participat la etapele anterioare. 

(2) Elevii pot participa la ONM la nivelul corespunzător clasei în care se află, de la etapa pe 

școală până la etapa națională, inclusiv. Nu se admite participarea elevilor de la clasele 

superioare la clasele inferioare. În cazul în care un elev dorește să participe la o clasă superioară 

celei în care este înmatriculat, o poate face fără a mai participa și la clasa sa. În acest sens, 

anterior etapei pe școală, elevul trebuie să își exprime opțiunea într-o solicitare înregistrată la 

inspectoratul școlar al județului/municipiului București în care este înmatriculat, păstrând 

această opțiune pentru toate etapele ONM din anul școlar respectiv. 

ART. 5 

(1) În cadrul ONM se susține o singură probă scrisă pentru fiecare etapă. 

(2) La clasele V-VI, proba scrisă are durata de 2 ore, la toate etapele. 

(3) La clasele VII-XII, proba scrisă are durata de 3 ore, pentru etapele locală și județeană/a 

sectoarelor municipiului București, respectiv de 4 ore pentru etapa națională a ONM. 

ART. 9 

(1) Etapa locală a ONM constă într-o probă scrisă, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea 

completă a soluțiilor. 

(2) Elaborarea subiectelor și a baremelor la etapa locală se realizează, cu respectarea 

prevederilor legale, de către Comitetul Științific al Comisiei de organizare, evaluare și de soluționare a 

contestațiilor a etapei locale din cadrul Filialei Județene a S.S.M.R. La etapa locală a ONM 

subiectele nu sunt unice la nivel naţional. Comitetele Științifice din mai multe unități 

administrativ-teritoriale, în colaborare cu ISJ, se pot asocia pentru a elabora un subiect comun. 

(3) La recomandarea SSMR privind utilizarea Gazetei Matematice în concursurile și olimpiadele 

școlare, în conformitate cu protocolul dintre ME și SSMR, în vigoare la data desfășurării ONM, 

aproximativ 25% dintre subiectele de concurs vor fi elaborate plecând de la probleme selectate 

din Gazeta Matematică și/sau din Suplimentul Gazetei Matematice. 

(4) Organizarea etapei locale intră în responsabilitatea fiecărei Comisii de organizare, evaluare și de 

soluționare a contestațiilor a etapei locale, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în 

Metodologia-cadru. Inspectoratele şcolare judeţene vor asigura buna desfăşurare a etapei locale a 

ONM. 

(5) Punctajul minim pentru calificarea la etapa județeană este de 11,5 puncte din 28 puncte 

maxim posibile. 
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(6) Elevii calificați la etapa județeană a ONM se stabilesc de către Comisia de organizare, 

evaluare și de soluționare a contestațiilor a etapei locale, în conformitate cu prevederile legale 

cuprinse în Metodologia-cadru. 

ART. 17 

(1) În cazul în care proba specifică a unei etape ONM presupune redactarea completă a 

soluțiilor problemelor propuse spre rezolvare, candidații pot depune/transmite eventuale 

contestații pe probleme doar pentru propria lucrare, la secretariatul centrului de concurs/pe o 

adresa de email dedicată, specificând problemele la care solicită recorectare. 

(2) Candidaților care au primit un punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la problema pentru 

care au depus contestația, le este admisă contestația doar dacă diferența dintre punctajul 

inițial și cel obținut după contestație, la problemă, este de cel puțin 1 punct. 

(3) Punctajul final, pe problemă, al candidaților care au primit un punctaj inițial de cel puțin 

6,5 puncte la problema pentru care au depus contestația, este cel stabilit în urma contestației. 

(4) Rezolvarea contestațiilor pentru etapa județeană/sectoarelor municipiului București, se face 

conform prevederilor legale cuprinse în Metodologia-cadru. Decizia comisiei de organizare a 

etapei, privind rezultatele finale după contestații, asumată de președintele/președintele 

executiv, este definitivă. 


