
PAȘI PROCEDURALI 

privind desfăşurarea Concursului Național de Matematică „Olimpiada Satelor din 

România” 

Olimpiada de Matematică a Satelor Sibiene 2023 

 

 

1. La nivelul școlii se va constitui, prin decizie, Comisia de organizare (alcătuită din 2-3 

cadre didactice, un responsabil și 1-2 membri), în perioada 1-6.02.2023. 

2. Comisia de organizare desfășoară etapa locală, la nivelul școlii, până în 28.02.2023, 

stabilind elevii calificați pentru etapa județeană, de regulă 1-3 elevi de clasă. 

3. Responsabilul Comisiei de organizare înscrie elevii calificați pentru etapa județeană în 

formularul Google postat pe site-ul ISJ, pagina inspectorului – Matematică, SECȚIUNEA 

SECURIZATĂ (acces cu user și parolă)/Olimpiada Satelor din România 2023, în perioada 

1.03-5.03.2023. 

4. Etapa județeană se va desfășura în 10.03.2023, în școlile de proveniență, sub coordonarea 

Comisiei de organizare. Responsabilul comisiei descarcă subiectele de concurs postate pe 

site-ul ISJ, pagina inspectorului – Matematică, SECȚIUNEA SECURIZATĂ (acces cu user 

și parolă)/Olimpiada Satelor din România 2023, în intervalul orar 14:00-14:30.  

5. Proba începe la ora 15:00 și durează 2 ore. Fiecare elev primeşte o foaie de concurs tip A3 

(foaia de examene naționale F2), care se va secretiza cu 2 etichete, și foi A4, marcate cu 

ștampila școlii organizatoare pe colțul dreapta-sus, în număr egal cu numărul subiectelor 

primite spre rezolvare. Răspunsurile se redactează separat pe câte o foaie. La nevoie se pot 

primi și alte foi A4 ștampilate. La predarea lucrărilor supraveghetorul barează spațiile 

nescrise, iar elevii semnează într-un borderou de predare-primire lucrări, precizând numărul 

de foi scrise. Foile secretizate se ştampilează pe colţul sigilat şi se semnează de către 

responsabilul comisiei/directorul școlii înainte de predarea lucrării. 

6. Lucrările se păstrează în școală până luni, 13.03.2023, când se vor preda pe bază de 

proces-verbal la secretariatul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, interval orar 

10:00-15:00, în vederea corectării de către Comisia de organizare și de evaluare pentru etapa 

județeană. Școlile învecinate se pot grupa în vederea transmiterii lucrărilor printr-un delegat. 

În situații speciale, responsabilul comisiei din școală va lua legătura cu inspectorul școlar 

pentru a se găsi soluții alternative de predare a lucrărilor. 

7. Comisia de organizare și de evaluare pentru etapa județeană își va începe activitatea luni, 

13.03.2023, ora 19:00, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu. Rezultatele se vor 

transmite responsabililor de comisii din școli, până în 15.03.2023. 

 

 

Consiliul Consultativ al disciplinei Matematică 


