
   

 

ANUNŢ 

 

 

 Contestarea rezultatelor obţinute la Olimpiada de Limba și literatura română, etapa 

județeană, se poate face prin completarea şi depunerea la secretariatul Colegiului Național 

„Ana Aslan” Brăila a unei cereri de evaluare a lucrării scrise, semnată de elevul participant şi 

contrasemnată de părintele acestuia/tutorele legal. 

 Conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de 

limba şi literatura română, Nr. 43644/ 19.12.2017, respectiv Nr. 2745- 21.12.2017  

Art. 12, (2) La oricare dintre etapele Olimpiadei, în urrna reevaluarii la contesiatii, 

punctajul sc modifică numai dacă între punctajul iniţial şi cel obţinut la reevaluare este o 

diferenţă mai mare de 12 puncte, reprezentand 10% din punctajul maxim. 

(3) În situaţia în care la evaluarea iniţială concurentul a obţinut peste 108 puncte, punctajul 

final este cel acordat de comisia de contestaţii, indiferent dacă este mai mare sau rnai rnic 

decât punciajul iniţial. 

 Art. 18. (8) Rezultatele obţinute de concurenţi la probele scrise ale tuturor etapelor 

Olimpiadei pot fi contestate. 

(9) Elevilor li se va aduce la cunoştinţă faptul că pot obţine şi punctaje inferioare în urma 

contestaţiei, nu numai punctaje egale sau superioare celui iniţial. 

(10) Concurentul care are intenţia de a depune contestaţie poate solicita să îşi vadă 

propria lucrare, în prezenţa unui membru al comisiei, fără a i se elibera o copie după 

aceasta 

(11) Dacă, în urma vizualizării lucrării, concurentul decide să depună contestaţie, acesta 

cornpletează şi depune la secretariatul comisiei centrale o cerere de reevaluare a lucrării 

scrise, semnată de el şi contrasernnată de părinte. 

Art. 21, (2) Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană ( părinte. profesor, 

coleg etc.), în absenţa elevului în cauză. 

(3) Retragerea contestaţiei se poate face în primele treizeci de minute după expirarea 

termenului de depunere a acesteia şi numai de către elevul în cauză. Părintele/ susţinătorul 

legal va contrasemna cererea de retragere a contestaţiei. 

 

Depunerea contestaţiilor se va face luni, 19 martie 2018, în intervalul orar 10.00 – 15.00. 

Rezultatele finale, în urma contestaţiilor, se vor afişa în aceeaşi zi. 

 

Inspector Şcolar, 

                                   Georgiana Troia 


