
CALENDARUL OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ -2020 

 

-Etapa pe școală: ianuarie 2020 

-Etapa locală: 16.02.2020 : 

                                    - Se mențin locațiile din 2019 

                                    - Rezultatele de la etapa locală  vor fi transmise pană         

 miercuri, 20.02.2020 , pe adresa  de e-mail :nicudiaconu81@yahoo.com, todeasorin@yahoo.com  

,nelulupulet@gmail.com   

- Etapa județeană:14-martie 2020 - la Colegiul Național,, Tudor Vladimirescu”Tg- Jiu 

- Etapa națională : 6-9  aprilie 2020- Iași 

           Olimpiada de matematică - etapa pe școală 

 Olimpiada de matematică – etapa pe școală, la gimnaziu , – se va desfășura în luna ianuarie 2020, la nivelul 

fiecărei unități de învățământ. 

ONM 2020 se va desfăsura avand la bază anexa 1 la OMECTS nr. 4203/30.07.2018 privind aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a 

activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare si ordinul Nr. 40609/18.11.2019 

, ce reprezintă Regulamentul specific de organizare şi desfasurare a olimpiadei de matematică . 

Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe școală este numită prin decizie a directorului unității de 

învățământ. 

 Subiectele și baremele de corectare vor fi elaborate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Evaluarea 

lucrărilor scrise se va realiza la nivelul fiecărei unități de învățământ de către profesorii, disciplina matematică, din 

unitatea respectivă.  Rezultatele din școlile gimnaziale   vor fi transmise de către responsanbilii de catedre , la șefii de 

cerc  pedagogic,  până marti, 31.01.2020 ,conform tabelului : 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Punctaj Unitatea școlară Profesorul clasei  

      

  

CALIFICAREA ELEVILOR DE LA O ETAPĂ LA ALTA! 

 Conform ordinului : 
 Nr. 40609/18.11.2019  
REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ  
,,ART.11  

(1) Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a ONM dacă a participat la toate etapele anterioare ale 
ONM și a obţinut la etapa curentă minimum 11 puncte.  

(2) Face excepție etapa națională pentru care punctajul minim de calificare este 14 puncte obținute la etapa județeană/ a 

sectoarelor municipiului București.” 

 Succes tuturor elevilor! 

                                                                                                                                                  Inspector școlar 

Prof. Stoicoiu Simona 

mailto:todeasorin@yahoo.com


 
 

 

 


