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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 

DESFĂŞURARE A 

OLIMPIADEI  SATELOR DIN 

TRANSILVANIA 2022 

 

 

Art. 1 Concursul se desfăşoară la nivel regional pentru elevii claselor a IV-a – a VIII-a din 

mediul rural, reprezentanți ai județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 

Mureș, Satu-Mare, Sălaj și Sibiu, în format online, sub forma unei probe individuale, 

pe platforma pusă la dispoziție de către organizatori. 

Art. 2 (1) Organizarea competiției va fi asigurată de către o comisie numită prin decizie a 

inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. 

(2) Subiectele pentru clasele a IV-a – a VIII-a sunt elaborate de către Comisia de 

evaluare, numită prin decizie a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar 

Județean Sibiu. Programele pentru concurs sunt cele precizate în Regulamentul 

specific privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Matematică 

pentru clasele a IV-a – a VIII-a „Olimpiada Satelor din România”, pentru anul școlar 

2021-2022. 

(3) Comisia de evaluare stabilește pentru fiecare clasă ponderi privind dificultatea 

problemelor, în vederea realizării eventualelor departajări ale premianților. 

Art. 3  Fiecare județ participant își va desemna lotul format din 25 de elevi, în baza 

rezultatelor de la etapa județeană a concursului. Lotul va fi alcătuit, de regulă, din 

câte 5 elevi la fiecare clasă – a IV-a - a VIII-a. Datele necesare creării conturilor 

elevilor participanți vor fi transmise organizatorilor până în 21.03.2022.  

Art. 4  În perioada 24-31.03.2022 se vor constitui clasele pentru concurs și se va organiza o 

simulare tehnică.  

Art. 5  (1) Proba de concurs se va desfășura în 2.04.2022, sub coordonarea Comisiei de 

organizare. 

(2) Proba de concurs este individuală și se va desfășura pe clasele de concurs 

constituite pe platformă de către echipa tehnică, accesate de către elevii participanți 

pe conturile proprii.  
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(3) În cadrul probei, elevii vor avea de rezolvat subiecte de tip grilă, 20 de probleme 

pentru fiecare clasă. Fiecare problemă are asociate 4 variante de răspuns, dintre care 

o variantă este corectă. Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. 

Timpul destinat rezolvării subiectelor ce constituie proba este de 120 de minute, la 

care se adaugă 15 minute reprezentând timp tehnic, destinat pentru accesarea 

subiectelor și transmiterea răspunsurilor.  

(4) Accederea elevilor în concurs este condiționată de prezentarea carnetului de elev 

cu poza și ștampila școlii de proveniență, în momentul conectării la întâlnirea 

virtuală. Pe perioada desfășurării concursului, în intervalul orar 9:15-12:00 din 

2.04.2022, fiecare participant va trebui să se afle singur în camera de lucru. 

(5) Elevii vor fi supravegheați video de către 2 profesori asistenți, membri ai 

Comisiei de organizare, în cadrul unei întâlniri virtuale deschise la ora 9:15, pentru 

fiecare clasă în parte. În intervalul orar 9:15-9:45 se desfășoară instruirea 

participanților. Rezolvarea subiectelor se realizează individual, în intervalul orar 

9:45-12:00. Pe toată durata întâlnirii virtuale elevii vor păstra camerele deschise, 

asigurând un climat adecvat unei competiții școlare. Microfoanele vor fi închise și se 

vor deschide la solicitarea profesorilor-asistenți. Nerespectarea dispoziţiilor 

profesorilor asistenți duce la eliminarea din întâlnirea virtuală. 

(6) Dispozitivele necesare participării la competiție (laptop dotat cu cameră video, 

microfon și conexiune la Internet) vor fi asigurate de către elevii participanți, cu 

sprijinul profesorilor coordonatori și al școlii de provenință. 

Art. 6 (1) Corectarea răspunsurilor transmise de către elevii participanți se realizează 

automat. Rezultatele inițiale se vor transmite la ora 14:00, pe conturile personale. 

(2) Contestațiile se pot depune în 2.04.2022, pe adresa de email 

olimpiadasatelor2022@gmail.com, interval orar 14:00-15:00, de către elevul 

participant, în urma consultării profesorului său coordonator din școală. 

(3) Rezultatele finale vor fi stabilite de către comisiile de concurs (Comisia de 

organizare, Comisia de evaluare, Comisia științifică) și se vor transmite pe mail 

inspectorilor școlari din județele participante, cu obligativitatea respectării 

prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către toți cei 

implicați. 

(4) Dacă este necesară, departajarea se va face de către Comisia de evaluare, în baza 

ponderilor stabilite pentru fiecare clasă, în funcție de dificultatea problemelor. 

(5) Elevii premianți vor fi anunțați în cadrul festivității de premiere organizată pe 

aplicația Zoom, în 2.04.2022, ora 17:00. Link-ul de conectare va fi transmis elevilor 

participanți și inspectorilor școlari implicați. 

mailto:olimpiadasatelor2022@gmail.com
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Art. 7 (1) Pentru acest concurs se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III, 5 mențiuni 

la fiecare clasă, precum și un număr de mențiuni speciale până la 50% din numărul 

participanților de la clasa respectivă. 

(2) Dacă se consideră necesar, comisiile concursului pot decide departajarea 

concurenților în funcție de gradul de dificultate a problemelor. În acest caz se va 

întocmi un proces-verbal cu deciziile luate. 

(3) Elevii care nu sunt premiați și au finalizat proba de concurs vor primi diplome de 

participare. 

(4) Premiile acordate de către organizatori vor fi transmise celor în drept prin 

intermediul inspectorilor școlari implicați în competiție. 

Art. 8 Comisiile concursului pot lua hotărâri în vederea rezolvării unor situații deosebite 

ivite în desfășurarea competiției. 

Art. 9 Membrii comisiilor îşi asumă responsabilitatea pentru buna organizare și desfăşurare 

a competiției. 

Art. 10 Participanții care sunt surprinşi în situaţie de fraudă sau cu intenţie de fraudă în 

timpul concursului vor fi eliminaţi. Elevii eliminați vor fi menționați într-un proces-

verbal la încheierea timpului destinat probei, iar rezultatele lor nu vor fi luate în 

considerare în vederea stabilirii premiilor. 

 

 

Consiliul Consultativ al Disciplinei Matematică – Județul Sibiu 

Președinte 

Prof. Nicolae Suciu 


