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LIF/31.01.2023

Elevii nemulţumiţi de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestaţii specificậnd problemele
la care solicit recorectare.

Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise.

ART. 8

(3) Pentru etapa județeană/sectoarelor municipiului București, la clasele IX-XII – filiera tehnologică și
filieră teoretică – specializarea științe ale naturii, graficul de desfășurare, criteriile de selecție și de
constituire a loturilor, precum și organizarea subcomisiei pentru etapa rezolvării contestațiilor sunt
stabilite de Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/sectorului municipiului București, la
propunerea inspectorilor școlari de matematică, cu respectarea prevederilor Art. 10, 11 și 16 ale
prezentului regulament și a prevederilor legale cuprinse în Metodologia - cadru.

Criterii şi modalităţi de modificarea notelor acordate initial  ȋn urma reevaluării lucrării scrise ȋn etapa de
contestaţii

(1) Candidații pot contesta doar evaluarea propriei lucrări și pot depune eventuale contestații pe
probleme.

(2) În cazul în care proba specifică a etapei judeţene  este reprezentată de 4 probleme, punctajele
fiecărei probleme începând de la 0  până la maximum 7 puncte, inclusiv, pentru candidații care au
primit un punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la problema pentru care sa depus contestația,
aceasta este admisă doar dacă diferența între punctajul acordat inițial și cel obținut după
contestație pentru respectiva problemă a probei de concurs este de cel puțin 1 punct. Pentru
candidații care au primit un punctaj inițial de cel puțin 6,5 puncte la problema pentru care s-a
depus contestația, punctajul final al problemei este cel stabilit în urma rezolvării contestației.

(3) Decizia Comisiei judeţene, privind rezultatele finale după contestații, asumată de
președinte/președintele executiv, este definitivă și nu poate fi modificată ulterior.

(4) Precizările referitoare la modalitatea de soluționare a contestațiilor vor fi afișate la unitatea de
învățământ la care se desfășoară etapa națională a concursului.

Depunerea de către elevi a eventualelor cereri de contestații

Contestațiile se depun duminică 12.03.2023 ȋn intervalul orar  8.30-9.30  la secretariatul comisiei de
concurs de către  elev/părinte în baza carnetului de elev/ carte de identitate sau pe adresa de email
contestatii.haimovici@fsnitti.ro.
Şi  ȋn cazul ȋn care contestaţia se depune online, este necesară ataşarea unei copii a cărţii de
identitate şi a cererii semnate şi formulate după modelul de mai jos .

mailto:contestatii.haimovici@fsnitti.ro


CONCURSULUI NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”

ETAPA JUDEŢEANĂ 11-12.03.2023

Nr.  ….. /12.03.2023

DOMNULE  PREŞEDINTE,

Subsemnatul ...................................................................................................., elev  în clasa .........,
filiera (tehnologică/teoretică) ……………………………………………, la……………………..
....................................................................., prin prezenta vă rog   a-mi aproba recorectarea
subiectului nr.  ................. de la Etapa judeţeană a Concursului Național de Matematică Aplicată
„Adolf Haimovici” din 11-12.03.2023.

Cunosc faptul că în urma recorectării, punctajul se poate modifica în plus ori în minus,
nota de la recorectare fiind cea definitivă.

Data:                                                                                             Semnătura:


