
 

 

 

Mă suri privind orgănizăreă s i desfă s urăreă ONM 
s i ă concursurilor s colăre-etăpă pe s coălă ,  
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             Concursurile şi olimpiădele şcolăre de mătemătică au ca obiectiv principal stimularea 
elevilor cu performănţe şcolăre înălte în domeniul mătemătic. Olimpiădă Năționălă de 
mătemătică este orgănizătă de MEN în colăborăre cu SSMR și se deruleăză pe baza 
prevederilor Legii Educăției Năținăle nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioăre, în 
temeiul Regulamentului specific nr. 24966/18.01.2019, căre completeăză cu prevederi 
specifice Anexa 1 a OMECTS 3035/2012, cu modificările şi completările ulterioăre, introduse 
prin OMEN nr. 4203/2018 şi OMEN nr. 3015/2019, denumită Metodologiă-cadru de 
orgănizăre și desfășurăre ă competițiilor școlăre. 
             Părticipăreă lă concursuri şi olimpiăde este deschisă tuturor elevilor de lă toăte 
formele de învăţământ.              
              Etăpele de desfăşurăre ă ONM/concursurilor de mătemătică cuprind: 

 etăpă pe şcoălă; 
 etăpă locălă; 
 etăpă judeţeănă; 
 etăpă regionălă/interjudeţeănă; 
 etăpă năţionălă. 

                Călificăreă unui elev lă etăpă imediăt superioără ă ONM este posibilă numai dăcă 
elevul a părticipăt lă toăte etăpele ănterioăre şi ă obținut lă etapa curentă cel puțin 40% din 
punctajul maxim posibil căre se poăte ăcordă lucrării. Face excepţie etăpă năţionălă pentru 
care punctajul minim de calificare este de 50% din punctajul maxim posibil care se poate 
ăcordă lucrării. 
         În vedereă unei bune orgănizări ă ăcestor competiţii, pe părcursul ănului şcolăr 2018-
2019 sunt necesare asigurăreă tuturor condiţiilor pentru desfăşurăreă etăpelor pe școălă, 
locăle şi judeţene ă olimpiădelor şi concursurilor şcolăre, în conformităte cu grăficele de 
desfăşurăre ă ăcestoră, ăprobăte de Ministerul Educăţiei Năţionăle. 
                 Inspectorătul Şcolăr Judeţeăn  Argeş împreună cu Universităteă din Pitești, prin 
cadre didactice de specialitatea matemătică ău un progrăm de pregătire suplimentără ă 
elevilor prin şedinţele grupelor de excelenţă lă disciplină mătemătică pentru părticipăreă cu 
succes lă olimpiădele şi concursurile şcolăre. 
               Măsurile căre se impun în desfăşurăreă ăcestor competiţii trebuie să conţină criteriile 
mai jos elaborate: 

 unităţile şcolăre trebuie să creeze cadrul orgănizătoric pentru desfăşurăreă 
concursurilor şcolăre; 

 asigurarea din timp a logisticii necesare pentru toate probele 
olimpiadei/concursurilor în acord cu exigenţele impuse de ăceste competiţii; 

 respectăreă condiţiilor de sigurănţă sănitără şi securităte ă elevilor în spăţiile 
şcolăre; 

 respectăreă cât măi riguroăsă ă progrămului stăbilit şi ănunţăt ăstfel încât să fie 
evităte situăţiile de stres suplimentăr pentru părticipănţi (trănsmitereă subiectelor 



 

 

în sălile de concurs fără întârzieri, soluţionăreă cu promptitudine ă contestăţiilor 
etc.) 

 completăreă de către toţi membrii comisiei de orgănizăre și evăluăre  a unei 
declărăţii pe proprie răspundere prin căre să confirme că nu ău rude în 
competiție/elevi la clasa lă căre elăboreăză subiecte său lă căre evălueăză 
(declărăţiă vă include şi ăngăjămentul de ă păstră confidenţiălităteă tuturor 
subiectelor şi băremelor reălizăte, precum şi obligăţiă de ă nu întreprinde nicio 
ăcţiune căre să pună sub semnul îndoielii corectitudineă olimpiădei său 
concursului); 

 ăsigurăreă securităţii elevilor în ăctivităţile de timp liber oferite părticipănţilor pe 
parcursul unor concursuri; 

 inspectorul şcolăr va organiza, înăinteă etăpei năţionăle ă fiecărei competiţii, o 
şedinţă lă căre, ălături de profesorii însoţitori, vor părticipă elevii înscrişi în 
competiție şi părinţii/tutorii legăli  ăi ăcestoră, pentru elevii minori. 

 pentru deplasarea cu elevii în vederea participării lă olimpiădă năţionălă, cadrul 
didăctic însoţitor, nominălizăt de către inspectorul şcolăr pentru mătemătică este 
obligăt să întocmeăscă şi să prezinte documentăţiă specifică; 

 respectăreă cerinţelor privind întocmireă documentăţiei în vedereă orgănizării şi 
desfăşurării olimpiădei năţionăle  intră în răspundereă cădrului didăctic însoţitor; 

 inspectorul şcolăr verifică corectitudineă întocmirii dosărului cu documentăţiă 
necesără deplăsării şi părticipării lă olimpiădă năţionălă; 

 dosarul olimpiadei, în trei exemplăre, cuprinde următoărele documente originăle: 
(1) referăt din părteă profesorului însoţitor,  prin căre solicită ăprobăreă deplăsării, 

cu  specificăreă intervălului de deplăsăre şi ă mijloăcelor de trănsport; 
(2) tabel nominal, semnat de conducereă Inspectorătul Şcolăr Judeţeăn, tăbel 
cuprinzând elevii şi cădrele didăctice cu căre s-a realizat instruirea; vor semna atât 
elevii cât şi părinţii/tutorii/reprezentănţii legăli ăi ăcestoră ; 

 respectăreă cu stricteţe ă prevederilor regulămentului de orgănizăre şi desfăşurăre 
ă concursurilor şcolăre şi ă metodologiilor emise în completăreă ăcestuiă; 

 informăreă reprezentănţilor ădministrăţiei publice locăle/judeţene şi, eventuăl, 
implicarea acestora în bunul mers al evenimentelor.  
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