
EXTRAS din REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI 

NAȚIONALE DE MATEMATICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

ART. 18 (1) În cazul în care proba specifică a unei etape ONM presupune redactarea completă a soluțiilor 

problemelor propuse spre rezolvare, candidații pot depune/transmite eventuale contestații doar pentru 

propria lucrare, la secretariatul centrului de concurs/pe o adresa de email dedicată, specificând 

problemele la care solicită recorectare. La orice etapă organizată pe platforma dedicată a SSMR, 

contestațiile se depun direct prin intermediul platformei dedicate, cu excepția situației în care 

instrumentul de evaluare este test-grilă cu itemi cu alegere multiplă, caz în care evaluarea este 

automată și nu se admit contestații. 

 

(2) Rezolvarea contestațiilor pentru etapa județeană/sectoarelor municipiului București, se face 

conform Art. 43 alin. (1) și (2) din Metodologia-cadru. Decizia comisiei de organizare a etapei, privind 

rezultatele finale după contestații, asumată de președintele/președintele executiv, este definitivă. 

 

(3) Ca excepție de la prevederile Art. 18, alin. (1) și alin. (2) din prezentul regulament, în cazul 

instrumentelor de evaluare de tip test-grilă cu itemi cu alegere multiplă și evaluare automată, se pot 

admite contestații doar în situațiile în care niciuna dintre variantele de răspuns ale unei probleme nu 

este corectă sau există mai mult de o variantă corectă de răspuns. În acest caz, decizia Comisiei de 

organizare privind acea problemă (se elimină problema din concurs – cu micșorarea punctajului maxim 

posibil, se acordă un punct tuturor concurenților, se acordă un punct celor care au indicat una dintre 

variantele de răspuns etc.) se aplică în mod unitar tuturor participanților, indiferent dacă au contestat 

sau nu problema. 

 

(4) Contestațiile la etapa națională a ONM se depun de către fiecare elev la secretariatul Comisiei 

Centrale a ONM/prin intermediul platformei dedicate a SSMR, menționând problema/problemele 

contestate, având și opțiunea de a vizualiza rezolvarea problemei/problemelor cu reprezentanți ai 

comisiei de contestații a problemei. 

 

EXTRAS din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a 

Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, 

şcolare şi extraşcolare 

 

C. Rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea rezultatelor finale  

ART. 49 (1) Elevii nemulţumiţi de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestaţii.  

(2) La probele orale nu se admit contestaţii. 

(3) La probele practice/experimentale, în funcţie de particularităţile competiţiei, posibilitatea de a 

depune contestaţii se stabileşte prin regulamentul specific al competiţiei.  

(4) Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise/propriului produs.  



(5) Înainte de depunerea contestaţiei, elevul poate solicita să îşi vadă propria lucrare, în prezenţa unui 

membru al comisiei de organizare şi evaluare/Comisiei centrale a competiţiei naţionale.  

(6) În situaţia în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisia de organizare şi evaluare/Comisia 

centrală a competiţiei naţionale nu este în concordanţă cu baremul afişat, acesta poate depune 

contestaţie.  

ART. 50 (1) Termenul de depunere a contestaţiilor şi termenul de analiză şi răspuns la contestaţii sunt 

stabilite de Comisia de organizare şi evaluare de la fiecare etapă, respectiv de Comisia centrală a 

competiţiei naţionale, la etapa naţională, şi sunt comunicate participanţilor în momentul afişării 

rezultatelor iniţiale.  

(2) Termenul de analiză şi răspuns la contestaţii nu poate depăşi 24 de ore de la încheierea depunerii 

contestaţiilor.  

ART. 51 (1) Pentru rezolvarea contestaţiilor, la toate etapele competiţiilor naţionale, 

preşedintele/preşedintele executiv numeşte o subcomisie, pentru fiecare disciplină/an de studiu/modul, 

alcătuită din 2 - 4 profesori evaluatori, alţii decât cei care au evaluat iniţial. 

(2) În funcţie de specificul fiecărei competiţii naţionale, regulamentele specifice stabilesc criteriile şi 

modalităţile de modificare, în urma reevaluării, a notelor acordate iniţial.  

(3) Punctajul stabilit ca punctaj final în urma etapei de rezolvare a contestaţiilor reprezintă punctajul 

acordat lucrării/produsului şi nu mai poate fi modificat ulterior.  

ART. 52 Rezultatele finale ale competiţiilor sunt afişate înainte de festivitatea de premiere. 


