Contestaţii se depun luni 18
martie 2019, între orele 09.00-12.00 la
secretaritul Colegiului Naţional « Vasile
Lucaciu », Baia Mare sau pe adresa de
email lucaciu@lucaciu.multinet.ro
Precizări referitoare la Criterii şi modalităţi de modificare,
în urma reevaluării, a notelor acordate iniţial
(1) Candidații pot depune eventualele contestații doar pentru propria lucrare
specificând problemele la care solicită recorectare.
(2) Analiza și răspunsul la contestații se face începând cu ziua de 18.03.2019. La
rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40 din Metodologia-cadru.
(3) Elevul poate dialoga cu evaluatorii în data de 18.03.2019 la școlile organizatoare
între orele 12-13. În urma dialogului elevul poate să-și retragă contestația la
problema/problemele contestate.
(4) Pentru candidaţii care au primit un punctaj iniţial mai mic de 6,5 puncte la
problema pentru care s-a depus contestaţia, aceasta este admisă doar dacă diferenţa între
punctajul acordat iniţial şi cel obţinut după contestaţie pentru respectiva problemă a
probei de concurs 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.
(5) Decizia Comisiei de organizare şi evaluare a etapei, privind rezultatele finale după
contestaţii, este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior.

Preşedinte executiv al comisiei judeţene
Inspector de specialitate
prof. Gheorghe Maiorescu

Preşedinte executiv al comisiei de la
centrul C. N. “ Vasile Lucaciu”
prof. Traian Covaciu

Nr înregistrare: ________/________________

CERERE
Subsemnatul, ___________________________________, în calitate de părinte al
elevului _________________________________________________________ de la
şcoala ___________________________________________, clasa a ____, vă rog să-mi
aprobaţi cererea de re-evaluare a problemei nr. _______________, aferente lucrării scrise
la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică din 16 martie 2019.
Am luat la cunoştinţă precizările privind etapa de contestaţii.

Data____________ Semnătura ___________________

Nr înregistrare: ________/________________

CERERE
Subsemnatul, ___________________________________, în calitate de părinte al
elevului _________________________________________________________ de la
şcoala ___________________________________________, clasa a ____, vă rog să-mi
aprobaţi cererea de re-evaluare a problemei nr. _______________, aferente lucrării scrise
la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică din 16 martie 2019.
Am luat la cunoştinţă precizările privind etapa de contestaţii.

Data____________ Semnătura ___________________

