
Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2021 

 

 Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2021 (EGMO 2021) era 

planificată să se desfășoare în perioada 9-15 aprilie 2021, în Georgia. În cele din 

urmă, această a 10-a ediţie a competiţiei s-a desfășurat în perioada planificată, dar 

online, la fel ca ediţia de anul trecut. 

 România a fost reprezentată de elevele Ioana Popescu (clasa a 11-a, Liceul 

Teoretic ,,Şcoala Europeană", Bucureşti), Diana Ţolu şi Ana Maria Iulia Bogdan 

(clasa a 11-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Bucureşti) şi Lucia 

Rîşnoveanu (clasa a 10-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanţa).  

 
 Echipa a fost condusă de Mihail Bălună (profesor, Colegiul Național ,,Mihai 

Viteazul'', Bucureşti) şi de Anca Băltărigă (profesor, Liceul Teoretic Internațional de 

Informatică, Bucureşti), ajutaţi de Marius Mâinea (profesor, Colegiul Naţional 

Vladimir Streinu'', Găeşti) şi de Laurenţiu Ploscaru (doctorand în matematică, 

Birmingham). 

 Competiţia a început cu o deschidere virtuală, la care echipele celor 55 de  ţări 

participante (37 din Europa şi 18 cu statut de invitat) au defilat prin intermediul 

imaginilor. 

 Pentru probele de concurs s-a alocat o perioadă de 53 de ore, fiecare ţară 

urmând să aleagă momentul desfăşurării celor două probe, precum şi modul de 

organizare a acestora. 

 



 Şi în acest an, fiecare ţară a evaluat propriile lucrări şi a comunicat notele 

organizatorilor, care au stabilit premiile. În ciuda aparenţelor, acest sistem s-a 

dovedit a fi mai strict decât cel în care lucrările erau evaluate de o comisie centrală, 

stabilită de organizatori, deoarece media notelor din acest an – ca, de altfel, şi cea de 

anul trecut – a fost mult mai mică decât cele din anii anteriori. 

 Echipa României a obţinut un rezultat foarte bun, ocupând locul 2 în 

clasamentul participanţilor europeni şi locul 4 în clasamentul general. La nivel 

individual, Ioana , Diana şi Lucia au obţinut medalie de aur, iar ,,debutanta'' Ana – 

medalie de bronz. Acest rezultat confirmă pe cel de anul trecut (locul 3 în 

clasamentul general) şi reprezintă o provocare pentru echipele viitoare. 

 Felicitări reprezentantelor României! 


