
ANUNŢ 

 

CONTESTAŢIILE SE PRIMESC LA SECRETARIATUL 

ȘCOLII GIMNAZIALE „ADRIAN PĂUNESCU”, 

Luni 25 FEBRUARIE 2019, ÎNTRE ORELE 1400-1600 

Candidații depun eventualele contestaţii  pe subiecte. Pentru candidații care au primit un 

punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la subiectul pentru care s-a depus contestația, contestația 

este admisă doar dacă diferenţa între  punctajul acordat  iniţial şi cel obţinut după contestaţie 

pentru respectivul subiect  al probei de concurs este de cel puţin 1 punct.  Pentru candidații 

care au primit un punctaj inițial de cel puţin 6,5 puncte la subiectul pentru care s-a depus 

contestația, punctajul final al subiectului este cel stabilit în urma contestației.   

Decizia Comisiei de organizare şi evaluare este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior. 

REZULTATELE CONTESTAŢIILOR  

SE VOR AFIŞA Miercuri, 27 FEBRUARIE 2019, DUPĂ ORELE 1600. 



 

4. Rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale  

Art. 42. (1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestații.  

(2) La probele orale nu se admit contestații.  

(3) La probele practice/experimentale, în funcție de particularitățile olimpiadei, posibilitatea de a 
depune contestații se stabilește prin regulamentul specific al olimpiadei.  

(4) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise/propriului produs.  

Art. 43. (1) Termenul de depunere a contestațiilor este stabilit de către Comisia județeană/ a 
sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru 
etapa județeană a olimpiadelor școlare, respectiv de către Comisia centrală a olimpiadei naționale, 
pentru etapa națională, și sunt comunicate participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale.  

(2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 ore de la încheierea depunerii 
contestațiilor pentru etapa națională și 72 de ore pentru etapa județeană/ a sectoarelor municipiului 
București. 

 (3) Pentru etapa județeană a olimpiadelor școlare, rezolvarea contestațiilor se realizează în alt 
județ/sector decât județul de origine sau decât cel care a realizat evaluarea inițială a lucrărilor. Fac 
excepție olimpiadele disciplinelor din domeniul artelor, tehnologiilor, limbilor moderne, religiei și a 
celor destinate elevilor aparținând minorităților naționale, caz în care contestațiile se rezolvă în 
județul/sectorul unde s-a realizat evaluarea inițială a lucrărilor, prin desemnarea altor profesori 
evaluatori.  

(4) MEN poate stabili centre regionale de rezolvare a contestațiilor.  

(5) La rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40 din prezenta metodologie. 

 Art. 44. Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitatea de premiere. 


