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Contestatii 
 
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. 

 

 
 

Contestatie depusă de Solicitare/Observaţie Rezolvare/Răspuns 

elev Vieru V. Larisa 

Elena 

recorectare teza Codul de pe grila a fost completat gresit; in 

urma recorectarii, lucrarea a primit 94 puncte – 

Premiul I. 

elev Neatu Luca-Andrei recorectare teza punctajul de pe grilă corespunde cu punctajul de 

pe lista de subiecte - 70 puncte 

elev Saghin Narcis 

Viorel (contestatie 

depusa pe forum) 

Elevul sustine ca a 

obtinut 88 puncte fata 

de rezultatul afisat de 

84 puncte. 

In urma unor sesizari, comitetul ştiinţific şi de 

organizare a constat ca textul problemei 22 

continea o eroare de tehnoredactare, care facea 

imposibila rezolvarea corecta a problemei. Prin 

urmare, s-a decis anularea punctajului aferent 

problemei respective (4 puncte) pentru toti 

participantii la clasa a XI-a. De aici si diferenta 

de punctaj sesizata de elev. 

prof. Rosu Mihaela  Elevul Bantea Ana 

Jeniffer nu s-a regasit in 

lista de rezultate 

A fost identificata si corectata lista cu subiectele 

de concurs, iar lucrarea a obtinut 36 puncte. 

Punctajul echipei coordonate de d-na profesor 

Rosu Mihaela a fost recalculat. 

prof. Gheorghe Mona 

Oana 

Recorectare teze pentru 

elevii Truica Teodora 

Emanuela si Tuchel 

Helene Denisa 

eleva Truica Teodora Emanuela: punctajul de 

pe grilă corespunde cu punctajul de pe lista de 

subiecte - 80 puncte. 

eleva Tuchel Helene Denisa: punctajul de pe 

lista de subiecte este 92 puncte, fata de 86 

puncte de pe grila (diferenta a aparut din cauza 

efectuarii unei corecturi in grila la un subiect de 

6 puncte - programul de corectura a identificat 

doua raspunsuri bifate la subiectul respectiv). In 

urma contestatiei se ia in considerare punctajul 

de 92 puncte - Premiul I. 

Punctajul echipei coordonate de d-na profesor 

Gheorghe Mona Oana a fost recalculat. 
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