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Precizări privind criterii de alocare a locurilor  

pentru alcătuirea lotului judeţean participant la etapa naţională a  

Olimpiadei de Matematică, 2018, criterii de redistribuire şi criterii de departajare 

În conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competitiilor școlare nr. 3035 din 

10.01.2012 și cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de 

Matematică nr. 25397 din 15.01.2014, Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a Olimpiadei 

de Matematică a stabilit următoarele: 

 

1. Numărul de locuri, pe clase, pentru etapa națională 

Pentru etapa naţională a Olimpiadei de Matematică, 2018 numărul de locuri alocat judeţului Iaşi pentru clasele 

V-VI este următorul: 

 clasa  a V-a:  2 locuri (din care 1 loc fix) 

 clasa a VI-a:  3 locuri (din care 1 loc fix) 

Pentru etapa naţională a Olimpiadei de Matematică 2018, numărul de locuri alocat judeţului Iaşi pentru clasele 

VII-XII este următorul:  

 clasa a VII-a: 4 locuri (din care 1 loc fix) 

 clasa a VIII-a: 3 locuri (din care 1 loc fix) 

 clasa a IX-a:  2 locuri (din care 1 loc fix) 

 clasa a X-a:  2 locuri (din care 1 loc fix) 

 clasa a XI-a:  3 locuri (din care 1 loc fix) 

 clasa a XII-a: 1 loc (din care 1 loc fix) 
 
2. Criterii de departajare a candidaților (după eventualele contestații și eventualele redistribuiri) 

Dacă, la o clasă, sunt elevi cu același punctaj, concurând pentru ultima poziție de calificare, aceștia vor fi 

departajați, utilizându-se, după caz, criteriile enumerate în ordinea următoare : 

1. punctajul mai mare obținut la problema 3; 

2. punctajul mai mare obținut la problema 2; 

3. punctajul mai mare obținut la problema 1; 

4. numărul mai mare de participări la etapa națională a olimpiadei; 

5. numărul mai mare și tipul distincțiilor obținute în ultimii 3 ani la etapa națională a olimpiadei. 

6. se realizează probă de baraj la care vor  participa doar elevii clasați pe aceeași poziție și care 

concurează pentru ultima poziţie de calificare de la o clasă; ora şi locul unde se va desfăşura proba de 

baraj vor fi anunţate odată cu rezultatele finale; anterior probei de baraj, elevii calificați vor da o 

declarație scrisă de participare/renunțare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2018. 

 

3. Criteriile  de redistribuire a locurilor neocupate la clasele V-VI sau VII-XII,  după contestații 

Locul fix atribuit unei clase se pierde în situaţia în care nu există nici un punctaj de calificare la clasa respectivă  

după contestații (cel puţin jumătate din punctajul maxim posibil). 

Dacă numărul punctajelor de calificare, după contestații, este mai mic decât totalul locurilor atribuite unei clase, 

diferența de locuri neocupate (cu excepția locului fix) se redistribuie la clasa V-VI/VII-XII la care cel mai mare 

punctaj, mai mic sau egal decât ultimul punctaj de calificare, reprezintă cel mai mare procent din media 

punctajelor de calificare de la acea clasă.  
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