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Precizări privind Olimpiada Națională de Matematică și 

Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” 

 Etapa județeană  - 11 martie 2023 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII - județul Maramureș:  

Olimpiada Națională de Matematică 

➢ Clasele V-VIII - Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare 

➢ Clasele IX-XII - Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare 

Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” 

➢ Clasele IX-XII - Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare 

 

• Accesul elevilor în săli va fi permis în intervalul orar 8:00-8:30 pe baza carnetului de elev 

sau CI.  

• Probele scrise vor începe la ora 9 și vor dura 2 ore și 30 minute la clasele V-VI  și 3 ore 

și 30 minute pentru clasele VII-XII. 

• Elevii vor lăsa lucrurile personale în sala de bagaje. Vor intra în sălile de concurs numai 

cu instrumentele de scris și instrumentele de geometrie. 

• Pentru redactarea lucrărilor se folosește numai stilou sau pix cu cerneală albastră care nu 

se șterge. 

• Evaluarea lucrărilor se realizează pentru fiecare problemă, în echipe de câte 2 profesori, 

care evaluează independent. Fiecare evaluator acordă rezolvării unei probleme din concurs 

un număr întreg de puncte, minimum 0 și maximum 7. Punctajul final acordat rezolvării 

unei probleme este reprezentat de media aritmetică a punctajelor acordate de către cei 

doi evaluatori. Diferența maximă admisă între cei doi evaluatori ai aceleiași probleme este 

de 1 punct. Punctajul general final al lucrării este reprezentat de suma punctajelor finale 

acordate rezolvărilor celor 4 probleme. 

• Afișarea rezultatelor parțiale se face la avizierul centrului de concurs și  pe site-ul  

Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare pentru clasele V-VIII, respectiv pe site-

ul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare pentru clasele IX-XII (Olimpiada 

Națională de Matematică și Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf 

Haimovici”). 

 

Președinte SSMR Filiala Maramureș, 

conf. univ. dr. Horvat-Marc Andrei          

Inspector școlar pentru matematică, 

prof. Cosma Simona  

 

                                            
1 ROMÂNIA, Maramureş – Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, 430165 

   Tel. +40.262.212.114, fax. +40.262.211.992, www.isjmm.ro, isjmaramures@gmail.com 

http://www.isjmm.ro/
mailto:isjmaramures@gmail.com


ROMÂNIA, Maramureş – Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, 430165 

Tel. +40.262.212.114, fax. +40.262.211.992, www.isjmm.ro, isjmm@isjmm.ro 
 

 

 

 

CONTESTAȚII 

 

• Elevii nemulţumiţi de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune/transmite 

eventuale contestații pe probleme doar pentru propria lucrare. 

 

• Contestațiile  la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică și a 

Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” (județul Maramureș) 

se pot depune: 

➢ pentru clasele V-VIII la secretariatul Colegiului Național  „Vasile Lucaciu”  Baia Mare 

sau prin email la adresa lucaciu@lucaciu.multinet.ro, luni, 13.03.2023, între orele 

10:00-13:00. 

➢ pentru clasele IX-XII la secretariatul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia 

Mare sau prin email la adresa sincaibm@yahoo.com, luni, 13.03.2023, între orele 

10:00-13:00. 

 

• Soluționarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea problemelor la care s-a solicitat 

revizuirea punctajului, conform baremelor afişate, în cadrul subcomisiilor de soluționare a 

contestațiilor. 

 

• Rezultatele finale sunt aduse la cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la 

avizierul centrului de concurs și pe site-ul  Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia 

Mare pentru clasele V-VIII, respectiv pe site-ul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 

Baia Mare pentru clasele IX-XII (Olimpiada Națională de Matematică și Concursul 

Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”) până cel târziu marți, 14.03.2023, 

la ora 16. 

 

• Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor sunt definitive. 

 

 

 

 
Președinte SSMR Filiala Maramureș, 

conf. univ. dr. Horvat-Marc Andrei          

Inspector școlar pentru matematică, 

prof. Cosma Simona  
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