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Precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Olimpiadei de Matematică -– etapa judeţeană-  SÂMBĂTĂ 11 MARTIE 2023 

 

    

 În anul școlar 2022-2023, etapa județeană a Olimpiadei de Matematică se desfășura sâmbăta 11 

martie 2023, începând cu ora 09:00 cu prezență fizică a elevilor din clasele V-XII la Colegiul 

Național „ION Maiorescu”, Giurgiu 

Toţi elevii claselor V-XII , care participă la etapa judeţeană a Concursului, vor fi prezenţi în unitatea 

şcolară organizatoare în intervalul 8,00 - 8,30 având asupra lor carnetul de elev / cartea de identitate 

(după caz). 

❖ Intrarea în centru se face pe baza actului de identitate/ certificat de naștere.  

❖ Proba scrisă a etapei judeţene a Olimpiadei de Matematică -se desfăşoară în intervalul orar 

09,00 – 12,00. 

❖ Profesorii supraveghetori  se vor prezenta la unitatea şcolară organizatoare la ora 8,00 

Profesorii evaluatori vor fi prezenţi la Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu, sâmbătă, 11  

MARTIE  2023 la ora 12:30. 

❖  Toate unitatile școlare ai caror elevi participa la Olimpiada de Matematică-Etapa 

județeană-vor desemna  CEL PUȚIN un profesor  care va participa la supraveghere și un 

profesor evaluator.  Numarul supraveghetorilor și al evaluatorilor trebuie sa fie proporțional 

cu numărul elevilor participanți. 
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❖ Fiecare unitate școlară va trimite  tabelul de mai jos în format editabil și scanat- cu semnătura 

și ștampila directorului unității, la următoarea adresă de mail:  danielaboanta@ymail.com 

cu subiectul: Olimpiada de Matematică-Etapa județeană”  ȘCOALA…… 

❖ Tabelele vor fi trimise până   marți  07 martie 2022,  ora 10,00, conform modelului. 

❖ Dacă au fost deja trimise nu mai trimiteți încă odată, responsabil de transmiterea corectă a 

datelor este responsabilul catedrei de Matematică 
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Unitatea şcolară__________________________                          NR................../.................... 

 

Tabel cu elevii/profesorii evaluatori/ profesorii asistenți participanţi la etapa judeţeană a  

Olimpiada de Matematică-Etapa județeană –11  martie 2023 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa 

Unitatea 

şcolară 

Profesorul 

coordonator 

Date de 

contact 

(număr de 

telefon mobil 

al 

profesorului) 

1      

2      

.....      

Profesor asistent - nume și 

prenume...................................................specialitatea...............................telefon.............................. 

Am fost informat cu privire la participarea la Olimpiada de Matematică-Etapa județeană - în 

data de 11.03.2023, ora 8,00 

Semnătura profesorului asistent............................... 

Profesor  evaluator – nume și prenume 

...................................................specialitatea...............................telefon.............................. 

Am fost informat cu privire la participarea la Olimpiada de Matematică-Etapa județeană – în 

data de 11.03. 2022, ora 12,30 

Semnătura profesorului evaluator ............................... 

 

Director ................................... 
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Observații  

- Elevii care nu se regăsesc în listele semnate de directori nu vor avea acces în centrul de 

concurs. 

Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut la 

etapa curentă cel puțin 11,5 puncte din punctajul maxim posibil care se poate acorda lucrării: 

28 de puncte în condițiile probei specifice formate din 4 probleme, la care punctajul maximum 

pe proble  

-În situația în care cel puțin doi elevi din județ s-au clasat pe locul I la etapa județeană cu 

punctaje generale egale , mai mici decât punctajul general maxim posibil, la același an de 

studiu, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii 

de departajare conform art.12 alin(3) și (4) din Regulamenul Specific al Olimpiadei 

Nationale de Matematică. 

      

   

 

 

Inspector şcolar, 

Prof. Bogdan ION 
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