
 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

ETAPA PE MUNICIPIU 

5 martie 2016 

PRECIZARI PRIVITOARE LA DEPUNEREA SI 

REZOLVAREA CONTESTATIILOR 

 

 

Conform prevederilor OMECTS 3035/ 2012 și ale Regulamentului 

specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi 

romanice nr.51711 / 29.09.2015, contestaţiile se vor desfășura astfel: 

 

 

ETAPA 1 – OPTIONALA – VIZUALIZAREA LUCRARII  

LUNI, 7 MARTIE 2016, orele 10:00 -14:00 

 Conform art. 19, alin. 1 din Regulamentul specific privind 

organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice, 

aprobat prin OMEN nr. 51711 / 29.09.2015, “la toate etapele 

Olimpiadei, candidații pot contesta numai punctajul obținut 

la proba scrisă și anume subiectul cuprinzând itemii 

subiectivi (eseu de imaginație, respectiv eseu structurat)”. 

 Conform art. 19, alin. 2 din Regulamentul specific privind 

organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice, 

aprobat prin OMEN nr. 51711 / 29.09.2015, “rezultatele 

obținute de concurenți la proba orală nu pot fi contestate”. 



 Inainte de depunerea cererii de reevaluare, elevul poate solicita 

vizualizarea lucrării, printr-o cerere scrisă, înregistrată în 

unitatea de învăţământ organizatoare a etapei pe municipiu. 

 Vizualizarea lucrării se face în prezenţa unui membru al comisiei 

de organizare şi evaluare. 

 Elevul nu are dreptul de a aduce modificări lucrării, de a 

fotografia sau  fotocopia  lucrarea.  

 Atribuţiile membrului comisiei sunt doar de monitorizare a 

procesului de vizualizare şi nu presupun discuţii legate de 

punctajele obţinute.  

 Dacă, în urma vizualizării lucrării, elevul este de acord cu 

punctajul acordat, completează o declaraţie care să ateste acest 

lucru și nu mai depune cerere de reevaluare. 

 In caz contrar, procedează la etapa 2. 

 

 

ETAPA 2 – DEPUNEREA  CONTESTATIEI 

7 MARTIE 2016, orele 10:00 – 16:00 

 Elevul adresează, în scris, comisiei, cererea de reevaluare a 

lucrării sale. 

 Unitatea de învăţământ organizatoare a etapei pe sector a 

Olimpiadei de limba franceză înregistrează cererea de 

reevaluare. 

 

 

ETAPA 3 – REZOLVAREA CONTESTATIEI 

7 MARTIE 2016, ora 16:00 – 8 MARTIE 2016, ora 15:00. 

 Membrii comisiei desemnaţi în acest sens reevaluează lucrarea. 

 Pentru lucrările notate iniţial cu cel puţin 90 de puncte, punctajul 

final este cel stabilit în urma reevaluării. 

  Pentru lucrările ce au obţinut iniţial un punctaj sub 90 de 

puncte, contestaţia este admisă doar dacă diferenţa între 



punctajul iniţial şi cel obţinut la reevaluare este de cel puţin 10 

puncte.   

 Decizia Comisiei de organizare şi evaluare este definitivă şi nu 

poate fi modificată ulterior. 

 Comisia afișează, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe 

clase, rezultatele finale (pentru clasele a VII-a – a X-a) și 

rezultatele finale ale probei scrise (pentru clasele a XI-a – a XII-

a). 

 

 

Președinte executiv, 

Prof. ................................................. 

  

 


