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PROCEDURĂ CONTESTAŢII ÎN VEDEREA REEVALUĂRII 

PROBLEMELOR/LUCRĂRILOR 

din cadrul Concursului Interjudeţean de Matematică şi Informatică „Grigore 

Moisil”, ediţia a XXXII-a, Zalău, 2017 

 
1. Eventualele contestaţii pot fi depuse de către elevi, sâmbătă 1 aprilie 2017 în intervalul orar 

precizat în programul concursului. 

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare: 

„Art.49 (4) Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise/propriului 

produs. 

             (5) Înainte de depunerea contestaţiei, elevul poate solicita să-şi vadă propria lucrare, în 

prezenţa unui membru al comisiei de organizare şi evaluare/… 

             (6) În situaţia în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisia de organizare şi 

evaluare/… nu este în concordanţă cu baremul afişat, acesta poate depune contestaţie. ” 

2. Cererea de vizualizare a propriei lucrări (problemă/probleme), iar după caz, cererea de 

contestaţie va fi adresată responsabilului de an.  

 

 

MODEL CERERE VIZUALIZARE PROBLEME/LUCRARE 

 

Subsemnatul_________________________, elev în clasa ________ la unitatea de 

învăţământ_____________________________________, judeţul _____________, solicit vizualizarea 

soluţiei prezentată la: 

Problema/ 

Subiectul1 

Problema/ 

Subiectul2 

Problema/ 

Subiectul3 

Problema/ 

Subiectul4 

    

(se bifează în casetă problema pentru care se doreşte vizualizarea) 

din lucrarea scrisă la Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil”, ediţia 

a XXXII-a, Zalău, 2017. 

Am luat la cunoştinţă faptul că îmi sunt interzise completarea, modificarea, ştergerea şi orice 

alte intervenţii în conţinutul lucrării. 

 

Data 

 

Semnătură elev __________________ 

                                                            

   A participat la vizualizarea lucrării 

                                          _______________________, semnătura _______ 

 

3. În situaţia în care, după vizualizarea problemei/problemelor, elevul poate solicita reevaluarea 

soluţiei problemei/problemele pentru care a făcut vizualizare. Responsabilul de an va dispune 

recorectarea lucrării de o echipă formată din profesori, alţii decât cei care au evaluat iniţial. 
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MODEL CERERE REEVALUARE PROBLEME /LUCRARE 

 

Subsemnatul__________________________, elev în clasa ________ la unitatea de 

învăţământ____________________________________, judeţul _________  solicit reevaluarea (se 

bifează în casetă problema pentru care se doreşte reevaluarea) 

 

Problema/ 

Subiectul1 

Problema/ 

Subiectul2 

Problema/ 

Subiectul3 

Problema/ 

Subiectul4 

    

 

din lucrarea scrisă la Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil”, ediţia 

a XXXII-a, Zalău, 2017. 

 

Data 

Semnătură elev __________________ 

 

4. Candidaţii depun eventualele contestaţii pe probleme. 

 Candidaţii care au primit un punctaj iniţial mai mic de 6,5 puncte la problema pentru care s-a 

depus contestaţia, aceasta va fi admisă doar dacă diferenţa între punctajul acordat iniţial şi cel 

obţinut după contestaţie pentru respectiva problemă este de cel puţin 1 punct. 

 Pentru candidaţii care au primit un punctaj iniţial de cel puţin 6,5 puncte la problema pentru 

care s-a depus contestaţia, punctajul final al problemei este cel stabilit în urma contestaţiei. 

 

Model de borderou pentru contestaţie: 

Numele şi prenumele 

elevului 

Şcoala de 

provenienţă, judeţul 

Problema 

pentru 

care a 

depus 

contestaţie 

Nota 

iniţială 

Nota după 

reevaluarea 

problemei 

Nota 

finală 

      

      

 

Evaluator 1 (numele complet)                                                      Semnătura 

____________________________________________________________ 

Evaluator 1 (numele complet)                                                       Semnătura 

____________________________________________________________ 

 

5. Dacă un elev depune contestaţie pentru mai multe probleme se vor face borderouri separate. 

6. Eventualele modificări ale punctajelor finale iniţiale se vor  opera în macheta cu rezultatele 

elevilor. 

7. După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele finale se afişează în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute de elevi cu menţionarea premiului/menţiunii obţinute (după caz). 

 

Inspector şcolar, 

prof. Adonia Augustina OPRIŞ 

prof. Florica PUŞCAŞ 


