
CRITERII PRIVIND 

REPARTIZAREA LOCURILOR PENTRU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, 

ETAPA NAŢIONALĂ –Timișoara  (V-XII)  -  2017 

               Judeţului Galaţi i s-au repartizat 7 locuri pentru etapa naţională a olimpiadei de matematică, 

ediţia 2016-2017, pentru clasele VII-XII. Aceste 7 locuri sunt fixate de Comisia Naţională, în funcţie de 

rezultatele obţinute de elevii participanţi la ediţia 2016 a acestui concurs, astfel: 

- Se alocă câte un loc pentru fiecare din clasele a VII-a – a XII-a, respectându-se criteriul punctajului minim 

de calificare. Aceste locuri nu se redistribuie la alte clase (6 locuri), în conformitate cu  Regulamentul 

specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 25397/15.01.2014.  

- Se alocă, suplimentar, un loc pentru clasa a XI-a (1 loc); acest loc se poate redistribui la alte clase numai 

dacă numărul elevilor care au obţinut punctajul minim de calificare la aceasta clasă este mai mic decât 

numărul locurilor alocate acestei clase, conform Regulamentului specific privind organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 25397/15.01.2014. 
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Un elev se poate califica la etapa naţională numai dacă a obţinut cel puţin jumătate din 

punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană- conform Regulamentului specific 

privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 25397/15.01.2014. 

Selectarea elevilor care vor reprezenta judeţul Galaţi la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică, 

2017, clasele VII-XII, se va face respectând următoarele criterii: 

- se alocă câte un loc pentru fiecare din clasele a VII-a – a XII-a, respectându-se criteriul punctajului minim 

de calificare - (6 locuri). Aceste locuri nu se redistribuie la alte clase. 

- se respectă poziţia de la olimpiada judeţeană de matematică - 2017, în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

a) Ȋn cazul elevilor din acelaşi an de studiu, care au punctaje egale la olimpiada judeţeană de 

matematică 2017, se respectǎ, în ordine, urmǎtoarele criterii: 

- are prioritate elevul care a obţinut punctaj maxim la cât mai multe probleme la olimpiada judeţeană de 

matematică - 2017;  

- are prioritate poziţia elevului de la olimpiada locală de matematică -2017, dacă elevii sunt din aceeaşi 

localitate;  

- are prioritate elevul care a obţinut punctaj maxim la cât mai multe probleme la olimpiada locală de 

matematică - 2017;  

- rezultatele obţinute la Concursul interjudeţean „Cristian Calude” 2016, în ordinea clasamentului; 

- baraj. 



b) Ȋn cazul în care locul de la clasa a XI-a (1 loc) se poate redistribui, întrucât nu se ocupǎ deoarece 

numărul elevilor care au obţinut punctajul minim de calificare la aceastǎ clasă este mai mic decât 

numărul locurilor alocate acestei clase, el se redistribuie la celelalte clase, respectându-se, în ordine, 

urmǎtoarele criterii: 

- rezultatele obţinute la olimpiada naţională de matematică 2016, în ordinea clasamentului, indiferent de 

clasă/nivel;  

- rezultatele obţinute la olimpiada judeţeană de matematică 2016, în ordinea clasamentului, indiferent de 

clasă/nivel; 

- rezultatele obţinute la olimpiada de matematicǎ-etapa locală 2017, în ordinea clasamentului, indiferent de 

clasă/nivel;  

- rezultatele obţinute la Concursul interjudeţean „Cristian Calude” 2016, în ordinea clasamentului, indiferent 

de clasă/nivel ; 

- baraj. 

 

Clasele V-VI 

              Judeţului Galaţi i s-au repartizat 4 locuri pentru etapa naţională a olimpiadei de matematică, ediţia 

2017, pentru clasele V-VI. Dintre aceste 4 locuri, 1 loc este la dispoziţia comisiei judeţene, iar 3 sunt fixate 

de Comisia Naţională și anume: 
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- se alocă câte un loc pentru fiecare din clasele a V-a – a VI-a, respectându-se criteriul punctajului minim de 

calificare; (2 locuri). Aceste locuri nu se redistribuie la alte clase, conform Regulamentului specific 

privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 25397/15.01.2014. 

- se alocă, suplimentar, un loc pentru clasa a VI-a (1 loc); Acest loc se poate redistribui la clasa a V-a 

numai dacă numărul elevilor care au obținut punctajul minim de calificare la clasa a VI-a este mai 

mic decât numărul locurilor alocate acestei clase, conform Regulamentului specific privind organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 25397/15.01.2014. 

Un elev se poate califica la etapa naţională numai dacă a obţinut cel puţin jumătate din 

punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa  judeţeană- conform Regulamentului specific 

privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 25397/15.01.2014. 

Selectarea elevilor care vor reprezenta judeţul Galaţi la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică, 

2017, clasele V-VI, se va face respectând următoarele criterii: 

 



 Repartizarea celor 3 locuri fixate de Comisia Naţională: 1 loc pentru clasa a V-a şi 2 locuri pentru 

clasa a VI-a se va face în ordinea rezultatelor obţinute la olimpiada judeţeană de matematică 2017, 

respectându-se criteriul punctajului minim de calificare. 

 Locul aflat la dispoziţia comisiei judeţene va fi repartizat la clasele V-VI,  ţinând seama, în ordine,  

de următoarele criterii: 

o are prioritate elevul cu punctajul cel mai mare, dar să nu fie mai mic de 24 de puncte, ceea ce 

reprezinta 85% din punctajul total; 

o rezultatele obţinute la olimpiada de matematicǎ - etapa locală 2017, în ordinea clasamentului, 

indiferent de clasă;  

o rezultatele obținute la Concursul interjudeţean „Cristian Calude” 2016, în ordinea 

clasamentului, indiferent de clasă;  

o rezultatele obținute la Concursul interjudeţean „Cristian Calude” 2015, în ordinea 

clasamentului;  

o baraj 

                   Ȋn cazul elevilor din acelaşi an de studiu, care au punctaje egale la olimpiada judeţeană de 

matematică 2017, se respectǎ, în ordine, criteriile: 

-  are prioritate elevul care a obţinut punctaj maxim la cât mai multe probleme la olimpiada judeţeană 

de matematică 2017; 

-  are prioritate poziţia elevului de la olimpiada locală de matematică -2017, dacă elevii sunt din 

aceeaşi localitate; 

- are prioritate elevul care a obţinut punctaj maxim la cât mai multe probleme la olimpiada locală de 

matematică - 2017; 

- rezultatele obținute la Concursul interjudeţean „Cristian Calude” 2016 în ordinea clasamentului;  

- rezultatele obținute la Concursul interjudeţean „Cristian Calude” 2015, în ordinea clasamentului;  

- baraj. 

 

 

Preşedintele executiv al Comisiei Judeţene, 

Inspector şcolar, 

Prof. Viorica Bujor 


