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Contestaţii 

 

Corectarea grilelor de concurs s-a făcut automat cu ajutorul programului ScanGrid, furnizat de compania CodeIasi Solutions & 

Technology. Pentru rezolvarea contestaţiilor au fost comparate manual răspunsurile de pe grila de concurs cu cele de pe foaia cu subiecte, 

aşa cum este prevăzut în regulamentului concursului.  

 

Contestaţie depusă de: Solicitare/Observaţie Rezolvare/Răspuns 

Elev Popescu Alexandru Nicolae 

Părinte Popescu Loredana 

Prof. Guzgan Tudoriţa 

Elevul nu se regăsește pe lista cu 

rezultatele finale 
Rezolvat, elevul apare în listă 

Grup de 5 elevi de la Colegiul 

Naţional "Nicu Gane" Fălticeni 

Grupul nu s-a regăsit în lista competiției 

pe echipe 
Rezolvat, echipa apare în listă 

Prof. Prăjinaru Luminiţa 

Prof. Damian Daniela 
Punctaj competiţia pe echipe Rezolvat, punctajele au fost recalculate 

Elev Catargiu Diana Recorectarea lucrării 
Rezolvat, punctajul de pe grilă corespunde 

cu punctajul de pe lista de subiecte 

Prof. Cornea Elena Echipa de 5 încadrată în altă categorie 
Rezolvat, echipa a fost încadrată 

corespunzător 

Prof. Cornea Elena Premierea a fost prea severă 

Conform recomandărilor de la minister, 

pot fi acordate premii pentru maxim 25% 

din participanţi. Procentul acestei ediţii 

este 22%. 

Elev Obada Ştefan Alexandru Recorectarea lucrării 
Rezolvat, punctajul de pe grilă corespunde 

cu punctajul de pe lista de subiecte 

Prof. Geanina Mangalagiu 

Elev. Obadă George-Teodor 

Echipa nu s-a regăsit în lista competiţiei 

pe echipe 
Rezolvat, echipa apare în listă 

Prof. Gheorghe Mona Oana 
Recorectarea lucrării elevei Herţig 

Florentina Camelia 

Rezolvat, punctajul de pe grilă corespunde 

cu punctajul de pe lista de subiecte 
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Elev. Gherman Andrada-Nicoleta, Recorectarea lucrării 
Rezolvat, punctajul de pe grilă corespunde 

cu punctajul de pe lista de subiecte 

Prof. Ana-Maria Hogea 
Retragerea rezultatelor competiţiei pe 

echipe 

Rezolvat, lista cu punctajele recalculate 

după contestaţiile individuale a fost afişată 

Prof. Vlad Ina Clara Echipa de 5 încadrată în altă categorie 
Rezolvat, echipa a fost încadrată 

corespunzător 

Elev Teleagă Adrian Recorectarea lucrării 
Rezolvat, punctajul de pe grilă corespunde 

cu punctajul de pe lista de subiecte 

Prof. Budău Alina Maria 
Solicită recorectarea lucrărilor pentru 

toţi cei 8 elevi înscrişi la concurs.  

În urma recorectării manuale s-a constatat 

că elevii au obţinut punctaj mai mare pe 

grile faţă de răspunsurile notate pe listele 

cu subiecte. Menţionăm că elevii nu au 

marcat toate răspunsurile corecte şi pe 

listele cu subiecte.   

Prof. Budău Alina Maria Poziţia obţinută în competiţia pe echipe 

Conform rezultatelor iniţiale echipa a 

obţinut 418 p, iar în urma recorectării: 384 

p. (Diferenţa care apare a fost justificată la 

contestaţia anterioară.) Punctajul echipei 

rămâne cel calculat pe baza grilelor de 

concurs: 418 p. 

Prof. Prăjinaru Luminiţa 

Prof. Damian Daniela 
Subiect clasa a X-a  

Contestaţie nefondată. Programa analitică 

a concursului nu  poate coincide în 

totalitate cu programa şcolară. 
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