
 

 

Concursul național de matematică  

“Olimpiada Satelor din România” 
 

Doamnă/domnule director,  
Dragi colegi, 

 

Şcolile din mediul rural sunt invitate să participe la „Concursul național de matematică 

„Olimpiada satelor din România” - ediţia a X-a, concurs de matematică adresat elevilor din clasele 

IV-VIII, care sunt şcolarizaţi ȋn mediul rural. Concursul se află ȋnscris la poziția 18 din Calendarul 

Concursurilor Școlare Finanțate de către MEC,  2020, ANEXA nr. 4 nr. 41852/10.12.2019). 

Concursul național de matematică „Olimpiada satelor din România” se desfăşoară ȋn 

anul şcolar 2019-2020, astfel: 

 

ETAPA  judeţeană  –  7 MARTIE 2020  ora 10,  Şcoala Gimnazialǎ „Virgil Calotescu”, Bascov 

ETAPA națională – 22-24 MAI 2020,  CLUJ,  Şcoala Gimnazialǎ „Ion Agârbiceanu”, Cluj-Napoca 

            Proba scrisă a Concursului național de matematică „Olimpiada Satelor din România” – 

etapa județeană începe la ora 10 :00. Subiectul probei scrise conține 4 probleme pentru fiecare 

clasă. Programele de concurs sunt cele aprobate la Olimpiada Națională de Matematică (etapa 

județeană și respectiv etapa națională).  

Programul concursului din 7 martie 2020: 

10.00 – 12.00 Desfășurarea probei scrise  

12.30 – 15.00 Evaluarea lucrărilor; afișarea rezultatelor  

15.00 – 15.30 Rezolvarea eventualelor contestații; afișarea rezultatelor finale 

16.30 – 17.30 Festivitatea de premiere 

            Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursului, vă rugăm să întreprindeţi 

următoarele: 

       - Elevii  vor fi prezenţi în centrul de concurs  ȋn data de 7 martie, ora 9:20 – 9:40 şi vor avea 

asupra lor carnetul de elev vizat sau un alt act de identitate. 

           

-Profesorii de matematică din şcoală vor completa macheta Excel –anexatǎ şi vor trimite până 

marţi, 3 martie 2020, ora 16, macheta cu elevii participanți și profesorii evaluatori pentru 

concurs, la Școala Gimnazială “Virgil Calotescu”, Bascov;  

        

       -Macheta se completeazǎ ţinȃnd cont de norma de reprezentare pe unitate:  1 elev x nr de clase; 

 

-Adresa se va trimite atât în format editabil, cât și oficial, scan- PDF, asumat de conducere pe 

adresa de e- mail   scoalabascov@yahoo.com  (cu rugămintea expresă de a respecta 

formatul şi cerinţele machetei).  
 

Inspector școlar pentru matematică, 

prof. Ligia Surugiu 

mailto:scoalabascov@yahoo.com

