
Regulament pentru alcătuirea lotului României ce va participa la Olimpiada 

Europenă pentru Fete (EGMO) 2021 

 

 Activitatea de alcătuire a lotului va fi coordonată în întregime de către SSMR 

 Pentru alcătuirea lotului de 4 eleve care vor reprezenta România la EGMO 2021, ce se 

preconizează a se desfășura în Georgia, lotul României se va alege conform următoarei 

proceduri. 

1. Elevele care doresc să facă parte din echipă îşi vor exprima această intenţie, 

înscriindu-se pe site-ul SSMR până la data de 31 decembrie 2020. Se pot înscrie 

eleve din clasele 9-12 care au cel puţin o medalie la Olimpiadele Naţionale din ultimii 

ani (gimnaziu sau liceu). Inscrierea se va face completȃnd formularul de la adresa 

https://forms.gle/wVPnqp2oqrf9Mpn38 

 2. În cazul în care un număr mare de eleve îşi vor exprima intenţia de a face parte din 

echipă, se va desfăşura online, în 30 ianuarie 2021, o probă de selecţie pentru lotul lărgit. 

Participantele trebuie să-şi asigure la domiciliu condiţii de supraveghere audio + video, precum 

şi posibilitatea de a trimite copia lucrării. Primele 12 eleve, în ordinea descrescătoare a 

rezultatelor, vor forma lotul lărgit. Dacă pe locul 12 se află mai multe candidate, atunci vor fi 

toate selectate în lotul lărgit. 

 

 3. Ȋn luna februarie vor avea loc alte două probe de selecţie, care se vor desfășura în 

București în două zile consecutive, la date care vor fi anunţate pe 30 ianuarie. Aceste probe se 

vor susţine cu toţi candidaţii în aceeaşi sală şi supraveghere din partea comisiei. Se vor respecta 

regulile de distanţare, iar părinţii (sau elevele majore) îşi vor exprima acordul scris pentru 

participare. Ȋn urma rezultatelor se va decide lotul de 4 eleve pentru EGMO 2021. În 

clasamentul final vor conta doar rezultatele de la cele două probe de selecţie finale. În caz de 

egalitate a punctajelor candidatelor de pe ultimele locuri, comisia va hotărî cine va fi ales în 

echipă, în funcţie de performanţele la concursurile internaţionale. 

 

 4. Atât la preselecţie, cât şi la selecţia propriu-zisă, probele vor consta din câte 4 

probleme tip EGMO. La toate etapele, evaluarea lucrărilor se va face după principiile care se 

folosesc şi la evaluarea probelor de baraj pentru OIM. 

 

 Pentru organizarea selecţiei se numește o comisie formată din 

- Prof. Mihail Bălună, C.N. Mihai Viteazul, București, președinte 

- Prof. univ. Radu Gologan, președinte SSMR 

- Conf. univ. Cătălin Gherghe, prodecan, Facultatea de Matematică și Informatică din București 

 

https://forms.gle/wVPnqp2oqrf9Mpn38

