
 

Menționăm că pentru corectarea grilelor de evaluare s-a utilizat programul ScanGrid, corectura fiind efectuată automat.  

În conformitate cu regulamentul concursului acad “Cristofor Simionescu” contestațiile au putut fi depuse prin email la adresa: 

concurs.ficpm@gmail.com, până în data de 18 noiembrie 2019, ora 20:00. 

În termenul alocat pentru depunerea contestațiilor au fost înregistrate 18 sesizări, prezentate în tabelul de mai jos, în ordine 

cronologică.  

Răspunsul la contestații va fi afișat joi 21.11.2019. 

CONTESTAȚII primite 

 

Nr. Deponent Solicitare Data 

1 
Elev Ardeleanu Andrei 

Cătălin 
Doresc să-mi contest punctajul obținut la concurs. 16.11.2019 

2 
Prof. dr. chim. Dumitraș 

Daniela 

Bună seara. 
Verificând baremul de la clasa a 11-a, teoretic, am sesizat o eroare. 
Testul 20 are răspunsul corect b. n=4, nu c. n=5. 
Compusul dihalogenat cu 2 atomi de carbon asimetrici poate fi sub forma a 3 izomeri (2 enantiomeri și 
o formă mezo), dacă are minimum 4 atomi de carbon (conform schiței atașate) 
Grila 816 din culegerea pentru medicină 2016 (asemănătoare testului) prevede ca răspuns 5 atomi de 
carbon pentru 4 izomeri. 

16.11.2019 
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Elevul Dumitraș Mihai, inscris de mine a ales răspunsul b(corect), nu c (cel din barem). 
Cu deosebită considerație, 
Prof.dr. Chim. Daniela Dumitraș 

3 
Elev  Mihai Narcisa-

Ilaria 

Bună seara ! Mă numesc Mihai Narcisa-Ilaria , eleva in clasa a IX-a la Colegiul Național “Roman -Vodă “. 
Doresc sa depun contestație la Concursul “Academician Cristofor Simionescu “ , deoarece consider că 
ar trebui să obțin mai multe puncte. Mulțumesc anticipat ! 

16.11.2019 

4 Prof. dr. Maxim Cristina 

Buna ziua, scuzati deranjul, am o rugaminte, vă rog sa mai adunați odată punctajul elevului Horgot 
Andrei de la colegiul Mihai Eminescu Suceava, am adunat impreuna dupa barem si au iesit 69 de puncte 
in loc de 58 cat ati trecut dumneavoastră 
cu stimă prof dr maxim cristina 

16.11.2019 

5 Elev Andone Marius Contest nota 16.11.2019 

6 Elev Zaharia Ioan Vreau sa depun contestații pe numele Zaharia Ioan la concursul Cristofor Simionescu. 16.11.2019 

7 
Elev Cepariu Mihai-

Daniel 

Subsemnatul, Cepariu Mihai-Daniel, elev al Colegiului National "Roman-Voda", cu domiciliul in 
Localitatea Roman, Judetul Neamt, in calitate de candidat la Concursul "Academician Cristofor 
Simionescu", organizat de catre Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului din cadrul 
Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi", contest rezultatul obtinut la acest concurs. 
Depun aceasta contestatie pe motivul ca exista contradictii intre rezultatul afisat cu cel din teza. 

16.11.2019 

8 Prof Misailă Lavinia 

Bună ziua, 
Aș dori să depun contestație pentru următorii elevi din clasa  a XI-a: 
Asandei Cătălina – Elena, Canea Laura – Maria, Guzgă Andrei - Daniel 
Cu mulțumiri, 
prof. Misăilă Lavinia 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, Jud. Bacău 

16.11.2019 

9 Elev Vezeteu Alexandru 

Buna seara, as vrea sa contest rezultatul elevului Vezeteu Alexandru. Posibil ca calculator sa nu fi citit 
punctele pe care le-a facut facut pe foaia de grila (i s-a precizat ca pe foaie poate face doar un punct in 
loc sa umple cercul aferent si de asemenea are rezultatele incercuite pe foaie cu subiectul dat). Elevul 
este clasa a Xa de la Colegiul National Iasi. 

16.11.2019 

10 Elev Haisan Bianca 
Bună seara! A-si dori sa depun contestatie in urma corcursului Cristofor Simionescu de pe data de 16 
noiembrie 2019. 
Numele Haisan Bianca iar codul de participant:31118108 

17.11.2019 



11 
Elev  Cherdivara Robert 

Alexandru 

Cerere 
Subsemnatul, Cherdivara Robert Alexandru, in calitate de elev al scolii Colegiul National "Mihai 
Eminescu", Iasi, clasa a IX-a, va rog sa-mi aprobați cererea de reevaluare a lucrarii scrise la concursul de 
chimie "Academician  Cristofor Simionescu", din data de 16 noiembrie 2019. 
Am luat la cunostinta precizarile privind etapa de contestatii. 
17. 11. 2019.        Cherdivara Robert 

17.11.2019 

12 
Elev  Potîrcă-Popescu 

Tudor Ciprian 

Bună seara, mă numesc Potîrcă-Popescu Tudor Ciprian, elev al Colegiului Național "Grigore Moisil" 
Onești. Am participat sâmbătă la concursul de chimie Cristofor Simionescu, organizat de facultatea 
dumneavoastră. Am avut codul 5011 la Secțiunea 1. Aș dori recorectarea testului. Mulțumesc. 

17.11.2019 

13 Prof. Misăilă Lavinia 

Buna ziua, 
As dori sa depun o contestatie pentru eleva Tefeles Georgiana-Amalia, cl. a IX-a. 
Cu multumiti, 
Prof. Misaila Lavinia 

18.11.2019 

14 Elev  Coteț Ana Maria 
Subsemnata Coteț Ana Maria, participant la concursul Cristofor Simionescu, secțiune 3 Protecția 
mediului, din unitatea de învățământ Liceul Tegnologic “Petru Poni” Iași, contest punctajul obținut din 
cadrul concursului și solicit reevaluarea punctajului. 

18.11.2019 

15 Prof. Roșu Mariana 

Doamna profesor Roșu Mariana sugerează că timpul alocat nu a fost suficient pentru rezolvarea 
problemelor la clasa a XI-a și ne atrage atenția că afilierea unor eleve nu este corespunzătoare.   
“Din partea elevilor mei vreau sa va transmit o problema: s-au plans ca nu le-a ajuns timpul. Ultimele 
probleme nici macar nu au reusit sa le citeasca. Doua eleve … au spus ca daca ar mai fi fost timp ar fi 
lucrat mai multe probleme.” 
“Elevele: CALINCIUC DIANA, HARBUZARIU LARISA-PAULA, PĂDURARIU DENISA-MIHĂIŢA, PĂDURARIU  
MIHAELA, SOPONARU  GEORGIANA, RUSU NARCISA-CRISTINA, SEVASTRU  ANDREEA –LIVIA, sunt de la 
Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negresti jud.Vaslui. In dreptul lor scrie alta scoala.” 

18.11.2019 

16 
Elev Ivașcu Alexandru 

Constantin 

Domnule Președinte, 
Subsemnatul Ivașcu Alexandru Constantin, elev al Liceului 
Teoretic De Informatică “GRIGORE MOISIL” Iași, contest rezultatele obținute la Concursul “Academician 
Cristofor Simionescu” și doresc reevaluarea lor. 

18.11.2019 

17 
Elev Vatamanu Sergiu-

Marian 

Vatamanu Sergiu-Marian ,de la Colegiul Tehnic Mircea Cristea Brasov, contest punctajul acordat de 46 
de puncte , lucrarea , incadranduse dupa opinia mea si a profesoarelor Mihai Simona si Pavelescu Lucia, 
in intervalul de 58-60 de puncte. 
Sesizari privind neregulile organizarii 
1.Subiectele, au fost aduse in mana,nu in plic , stampilat, si nu a avut loc deschiderea plicului in fata 
noastra, astfel nerespectandu-se protocolul MEN in legatura cu examenele ,olimpiadele si concursurile 
scolare. 
2.2 elevi din sala CH1 au primit subiectele dupa aproximativ 20 de minute de la acordarea subiectelor si 
inceperea concursului. 
Rog anuntarea Decanatului Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului , de neregulile care au 
fost prezentatea anterior si luarea unor masuri in privinta aceasta. 

18.11.2019 



18 
Elev Rauta Andrei 

Arcadie   

Buna ziua,  
Sunt Rauta Andrei Arcadie elev al Colegiului National "Ferdinand I", clasa a IX-a. 
Va rog sa-mi reverificati lucrarea deoarece mie imi rezulta ca am raspuns bine la inca 2 subiecte. 
Multumesc,  
Rauta Andrei Arcadie 

18.11.2019 

 

Răspuns la contestații 

Înainte de a trece la prezentarea răspunsurilor la contestațiile depuse, Comitetul Științific și de Organizare (CSO) consideră utilă trecerea în 

revistă a anumitor paragrafe din regulamentul concursului acad “Cristofor Simionescu”: 

Art. 9 Mod de desfăşurare   

§ 2. Fiecare candidat va primi, din partea organizatorilor, un formular de concurs care conţine subiectele şi o grilă de evaluare pe care se 

completează rezultatele corecte. 

§ 3. Pentru fiecare subiect răspunsul corect se trece atât pe formularul de concurs, cât şi pe grila de evaluare, prin umplerea câmpului 

(cerculeţului) corespunzător răspunsului corect. 

9.1. Formularul de concurs 

§ 4. Formularele de concurs, semnate în momentul predării, vor fi reţinute şi arhivate de organizatori pentru a putea fi utilizate ca referinţă 

în eventualitatea unor contestaţii. 

§ 5. Formularele de concurs nu se corectează decât în cazul contestaţiilor valide. 

9.2. Grila de evaluare   

 § 3. În cazul în care constată că a comis o greşeală, concurentul trebuie să solicite şi să completeze o nouă grilă de evaluare. 

10. Corectarea lucrărilor    

 § 1. Corectarea lucrărilor se face automat, cu ajutor unui program de corectură, numai pe baza grilelor de evaluare. 

§ 2. Programul de corectură permite identificarea concurenţilor pe baza unui cod generat aleator, asigurându-se astfel anonimatul 

participanţilor la competiţie în etapa de corectare. 

12. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor 

§ 3. Completarea incorectă a codului individual de pe grila de evaluare atrage excluderea din concurs şi implicit, respingerea contestaţiei. 

§ 4. Confirmarea sau infirmarea rezultatului obţinut de un concurent care a depus contestaţie validă se face prin compararea rezultatelor de 

pe grila de evaluare cu cele de pe formularul de concurs, de către o comisie stabilită de CSO. 

 



Nr. Deponent Răspuns 

1 
Elev Ardeleanu Andrei 

Cătălin 

La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 64 
puncte.  

2 
Prof. dr. chim. Dumitraș 

Daniela 

Deoarece în enunțul subiectului 20 de la clasa a XI-a teoretic și tehnologic nu se precizează explicit că este vorba de doar de 
izomeri de catenă (așa cum a fost concepută problema și rezolvarea acesteia), CSO consideră justificată observația d-nei prof. dr. 
chim. Dumitraș Daniela. 
În acest caz, CSO a decis ca ambele variante de răspuns (b) și (c) să fie considerate corecte și punctate corespunzător cu 4 puncte. 
Toate grilele pentru clasa a XI-a au fost recorectate, iar 41 de elevi au primit cele 4 puncte aferente răspunsului considerat corect. 

3 Elev  Mihai Narcisa-Ilaria 
La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 54 
puncte.  

4 Prof. dr. Maxim Cristina 
Elevul Horgot Andrei a completat doar parțial răspunsurile pe formularul de concurs, iar la verificarea acestuia a obținut 32 de 
puncte față de 58 de puncte pe grila de evaluare. Rezultat final 58 puncte.  

5 Elev Andone Marius 
La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 42 
puncte 

6 Elev Zaharia Ioan 
La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut 40 puncte față de 42 de puncte pe grila de evaluare. Rezultat final: 
42 puncte.  

7 
Elev Cepariu Mihai-

Daniel 

La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 56 
puncte.  

8 Prof. Misailă Lavinia 

Eleva Asandei Cătălina – Elena a obținut același punctaj pe formularul de concurs și pe grila de evaluare. Rezultat final: 38 puncte.  
Eleva Canea Laura – Maria a obținut 38 de puncte pe formularul de concurs față de 40 de puncte pe grila de evaluare. Rezultat 
final: 40 puncte.  
Elevul Guzgă Andrei – Daniel a obținut 58 de puncte pe formularul de concurs față de 52 de puncte pe grila de evaluare. Rezultat 
final 58 de puncte.  

9 Elev Vezeteu Alexandru 
La corectarea manuală a formularului de concurs s-au obținut 62 de puncte față de 10 puncte la corectarea automată a grilei de 
evaluare. Rezultat final: 62 puncte. Precizăm că punctele desenate de elev pe grilă sunt aproape imperceptibile.  

10 Elev Haisan Bianca 
La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 34 
puncte. 

11 
Elev  Cherdivara Robert 

Alexandru 

La corectarea manuală a formularului de concurs s-au obținut 92 de puncte față de 86 puncte la corectarea automată a grilei de 
evaluare. 

12 
Elev  Potîrcă-Popescu 

Tudor Ciprian 

La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 56 
puncte. 

13 Prof. Misăilă Lavinia Eleva Tefeles Georgiana-Amalia a obținut același punctaj pe formularul de concurs și pe grila de evaluare: 40 puncte.  

14 Elev  Coteț Ana Maria 
Eleva a completat greșit pe grila de evaluare codul formularului  (1122 în loc de 1133), corectura automată făcându-se pentru 
secțiunea 2 în loc de 3. La corectarea manuală a formularului de concurs s-au obținut 46 de puncte.  Rezultat final: 46 puncte. 

15 Prof. Roșu Mariana 
1. Timpul alocat rezolvării subiectelor a fost același pentru toți participanții înregistrați în perioada de înscriere. În multe săli de 
concurs au fost acordate minute suplimentare pentru completarea grilelor de evaluare.  
2. A fost corectată eroarea legată de unitatea de învățământ de care aparțin elevele dumneavoastră.  

16 
Elev Ivașcu Alexandru 

Constantin 

La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 32 
puncte. 



17 
Elev Vatamanu Sergiu-

Marian 

1. Pe formularul de concurs nu au fost completate raspunsuri. Astfel, la corectarea manuala a acestuia s-au obtinut 0 puncte. La 
corectarea manuala a grilei s-au obtinut 46 de puncte. Rezultat final: 46 puncte. 
2. Concursul acad. “Cristofor Simionescu” are regulament propriu și nu este organizat de MEN. Modul de desfășurare al 
concursului și regulamentul acestuia sunt publice și pot fi consultate pe pagina web:  http://www.ascchemis.ro/concurs_ficpm/ 

18 
Elev Rauta Andrei 

Arcadie   

La corectarea manuală a formularului de concurs s-a obținut același rezultat ca în cazul corectării automate a grilei de evaluare: 90 
puncte. 

 

Afișat: 21.11.2019  

Comitetul ştiinţific şi de organizare 

 

http://www.ascchemis.ro/concurs_ficpm/

