
 

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA - FILIALA CONSTANȚA 

 

Având în vedere misiunea de a asigura cadrul necesar activității de descoperire, încurajare și promovare a 

elevilor pasionați de matematică Societatea de Științe Matematice din România a decis organizarea 

Olimpiadei Naționale „Gazeta Matematică”, după numele primei competiții de matematică, desfășurată 

începând din 1902, Concursul Gazetei Matematice.  

Primele etape, destinate masei largi de elevi, vor avea loc în lunile februarie și martie și se vor desfășura sub 

coordonarea Filialelor locale ale Societății de Științe Matematice, cu implicarea profesorilor de la clasă și a 

catedrelor de matematică din școli.  

Următoarele două etape se vor organiza regional, online sau în centre de examen, în funcție de evoluția 

sanitară din țară, sub coordonarea comisiilor regionale ale Filialelor SSMR, respectiv a Comisiei Naționale. 

Ultima etapă, echivalentă etapei finale a olimpiadei naționale școlare, va furniza și elevii calificați la probele 

de baraj pentru alcătuirea loturilor naționale de matematică. 

Regulamentul de desfășurare, programa și modele de subiecte pot fi consultate la adresa  

http://e-math.ro/ssm/ongm.html 

Etapa I – Completări regulament! 

1. Concursul se desfășoară online și durează 2 ore. Elevii vor avea de rezolvat un test grilă cu 24 de itemi 

cu câte patru variante de răspuns, un singur răspuns corect. Fiecare școală va asigura supravegherea 

video a participanților. 

2. Subiectele vor fi postate pe o platformă pusă la dispoziție de Universitatea Maritimă Constanța. 

3. Data de desfășurare a concursului: 20 februarie 2021. Intervalul orar va fi precizat ulterior. 

4. Anterior concursului se va organiza o simulare tehnică pentru ca elevii să se obișnuiască cu această 

platformă.  

5. Înscrierile se realizează la profesorul de la clasă în perioada 20 ianuarie - 10 februarie 2021. 

6. Fiecare școală va completa un fișier excel ce poate fi descărcat, începînd din data de 20 ianuarie 2021, 

de la adresa http://e-math.ro/ssm/ongm.html. Fișierul completat va fi trimis la adresa de email 

ongm.cta@gmail.com până în 10 februarie 2021, ora 18:00. 

7. Calificarea la etapa a II-a se va decide în Biroul SSM Filiala Constanța și Consiliul Consultativ al 

Profesorilor de Matematică din Constanța. 

8. Informații actualizate pot fi obținute de la adresa http://e-math.ro/ssm/ongm.html  

9. Pentru comunicare poate fi folosită adresa de email de la punctul 6. 

Comitetul de organizare 

Gabriela Constantinescu, Președinte SSMR-Filiala Constanța 

Daniela Bălănescu, Vicepreședinte SSMR-Filiala Constanța 

Alexandru Bobe, Vicepreședinte SSMR-Filiala Constanța 

Cătălin Zîrnă, Vicepreședinte SSMR-Filiala Constanța 

Gabriel Raicu, UMC Constanța 

Membri: Biroul SSMR-Filiala Constanța, Consiliul Consultativ al Profesorilor de Matematică din Constanța 

Secretariat: Anca Moldoveanu, Cristina Costea, Cristina Jitaru 
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