
Contestații înregistrate 

Precizăm că au fost luate în considerare toate contestațiile primite pe adresa concurs.ficpm@gmail.com, cu excepția celor în care sunt 

reclamate probleme de natură tehnică, care au fost tratate separat. Mesajele primite sunt prezentate în original, CSO nu își asumă eventualele 

greșeli gramaticale sau de altă natură.    

 

Nr. Deponent Solicitare/sesizare Data 

1 
Elev Ioniță 

Andrei 

Buna ziua! 

Ma numesc Ionita Andrei si sunt elev in clasa a X a la Colegiul National Iasi. As dori sa fac o contestatie la problema, de la clasa a X 

a, sectiunea licee teoretice, cu enuntul : " Un amestec de metan și propan are un conținut procentual masic în hidrogen egal cu 20%. 

Determinați compoziția în procente masice a amestecului.", deoarece rezultatul pus de dumneavoastra ca fiind corect este in procente 

molare si nu in procente masice asa cum cere problema. Astfel, rezultatul a fi trebuit sa fie 26.7%CH4 si 73,3% C3H8 , si nu 50% de 

fiecare.Va rog sa revizuiti raspunsurile! 

Astept raspunsul dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil! 

Multumesc! 

O zi buna! 

IONITA Andrei 

 

19.11.2022 

2 
Elev DENISA 

Sanaucianu 
Contest  nota 

19.11.2022 

3 

Elev 

Georgiana 

Bontaș 

Contestație! 
19.11.2022 

4 Elev Popescu 

Șerban-

Marian 

Bună ziua, mă numesc Popescu Șerban-Marian, de la Liceul Teoretic "Ion Luca" din Vatra Dornei și 
aș dori să contest problema numărul 8 de la clasa a XI- a. Numărul de izomeri găsiți de către mine 19.11.2022 

mailto:concurs.ficpm@gmail.com


sunt 11, dar acest răspuns nu se găsește printre grilele de răspuns. 

 

5 Elev Dobrică 

Anisia-

Gabriela 

Bună seara! Mă numesc Dobrică Anisia-Gabriela și sunt elevă la Colegiul Național ,,Mihai Viteazul”, 
Ploiești, clasa a XI-a și aș dori reevaluarea lucrării mele de la concursul de chimie,,Cristofor 
Simionescu” din data de 19.11.2022. 
Vă mulțumesc! 

19.11.2022 

6 Elev Mihai 

Niță 
Bună seara! În subiectul de clasa a X-a, secțiunea Chimie teoretică, răspunsul considerat corect la 
întrebarea „Un amestec de metan și propan are un conținut procentual masic în hidrogen egal cu 

19.11.2022 



20%. Determinați compoziția în procente masice a amestecului.” este greșit:  a. 50 % CH4 și 50 % 

C3H8 
Răspunsul corect este b. 26,7 % CH4 și 73,3 % C3H8,rezolvarea fiind următoarea: 
x - procentul de CH4; y - procentul de C3H8; 
x + y = 100 
4x/16 + 8y/44 = 20 
x = 26,7% CH4; y = 73,3% C3H8. 
Mulțumesc! 
 

7 Ianis Melinte Bună ziua, mă numesc Popescu Șerban-Marian, elev al Liceului Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei, și 
aș dori să contest problema 8 ce solicită identificarea numărului de izomeri cu formula C4H7Br. 
Numărul de izomeri identificat de mine a fost 8 (răspuns incorect conform grilei) sau 11 cu tot cu 
diastereoizomeri (variantă ce nu se găsește la răspunsuri).  

19.11.2022 



 



 

8 Elev Diana 

Maria Lazar 
Buna seara! Sunt Lazar Diana de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" Bucuresti si am participat 
astazi la concursul ''Cristofor Simionescu" la clasa X, filiera teoretica. La exercitiul 3 (Un amestec de 

19.11.2022 



metan si propan are un continut procentual masic de hidrogen de 20%. Determinati 
compozitia in procente masice a amestecului) consider ca raspunsul dat ca fiind corect, anume de 
50% CH4, 50% C3H8 este gresit (raspunsul b), acesta fiind, de fapt, procentul molar al amestecului. 
Raspunsul pe care eu l-am dat (si pe care-l consider corect) este   26,7% CH4, 73,3% C3H8 
(procentul masic), anume raspunsul e). 
Va atasez rezolvarea mea.  
Multumesc de intelegere!  
O seara buna!  



 
 

9 Elev Podină 

David 

Bună seara, 

 

  

 

19.11.2022 



Stimată comisie de examinare, aș dori să depun o cerere de contestație pentru formularul de concurs de la proba de chimie, filiera 

teoretică, susținută in cadrul concursului. Numele “Podina David”, clasa a X-a, de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” , Baia 

Mare. Mulțumesc anticipat. 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Cu stimă, 

 

Podină David 

10 Elev Roman 

Ana-Maria 
Bună ziua! Mă numesc Roman Ana-Maria și am participat la concursul ,,Cristofor Simionescu" 
desfășurat online în data de 19 noiembrie 2022, la clasa a X-a. 
Doresc să depun contestație referitoare la următoarea problemă: ,,Un amestec de metan și propan 
are un conținut procentual masic în hidrogen egal cu 20%. Determinați compoziția în procente 
masice a amestecului. " Rezultatul obținut în urma rezolvării problemei este 26,7% metan și 73,3% 
propan, ci nu 50% metan și 50% propan, așa cum se pretinde a fi răspunsul corect afișat după 
rezultatele de aseară. În acest sens, voi atașa în finalul mesajului și o modalitate de rezolvare a 
problemei. Vă rog reevaluarea și corectarea rezultatelor.  
De asemenea, doresc să atrag atenția asupra unei greșeli de tipar în textul problemei ,,Un amestec 
format din trei alcani, aflați în raport molar de 1:3:2, se supune arderii. Să se calculeze volumul de 
aer necesar arderii a 2016 L amestec de hidrocarburi, cunoscând că densitățile acestora în raport 
cu aerul sunt 1,04:1,52:2." Se observă că valorile densităților în raport cu aerul sunt separate între 
ele prin semnul ,,:", ceea ce, din punct de vedere matematic, înseamnă un raport. Astfel, prin 
interpretarea problemei așa cum apare aceasta scrisă, raționamentul este acela că ni se dă raportul 
densităților in raport cu aerul, ceea ce conduce la alt mod de rezolvare. Modalitatea necesară de 
exprimare, pentru a arăta că acele valori ale densităților nu sunt împărțite (în raport), ci sunt doar 
enumerate, ar fi fost prin virgulă (,). Deci, prezența acelei greșeli de tipar duce la un mod diferit de 
abordare a problemei și, implicit, iese din valorile propuse ca răspuns.  
Așadar, solicit corectarea și reevaluarea acestor două probleme în timp util, pentru a  promova 
studiul temeinic al chimiei și pentru a demonstra corectitudinea față de participanți. 
Mulțumesc anticipat! 
Cu stimă,  
Roman Ana-Maria  

20.11.2022 





 
11 Elev Niță 

Iustina 
Bună ziua! Mă numesc NIȚĂ IUSTINA, din județul Bacău, de la Colegiul Național ,,Gheorghe 
Vrănceanu”, din clasa a X-a, la filiera chimie teoretică. 
Am sesizat că la problema numărul 25, așa cum reiese din documentul atașat, se cere să se afle 
compoziția în procente masice, nu în procent molar. Astfel, conform cerinței, varianta 
corespunzătoare răspunsului corect este  ,,d. 26,7 % CH4 și 73,3 % C3H8   ”așa cum am și bifat, 
față de  ,, e. 50 % CH4 și 50 % C3H8 ”  din grila de corectare. 
Atașez  atât problema, cât și modul de rezolvare. 
  
Mulțumesc! 

20.11.2022 



  



 



12 Elev Niță 

Călin Mihai 

 

20.11.2022 

13 Elev Beatrice-

Georgiana 

Alupoaei 

Buna seara,  
Mă numesc Beatrice - Georgiana Alupoaei. Sunt elevă în clasa a X a, la Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” Botoșani și am participat ieri la concursul Cristofor Simionescu, desfășurat online, la 
care aș dori să depun o contestație.  
La întrebarea 12 (Un amestec de metan și propan are un conținut procentual masic în hidrogen 
egal cu 20%. Determinați compoziția în procente masice a amestecului.) răspunsul corect a fost 
considerat c (50% CH4 și 50 %CH3-CH2-CH3). Totuși, acestea sunt procentele molare în care se 
găsesc cele două substanțe în amestec, compoziția masică (cum este solicitat în cerință) fiind 
26,7% CH4 și 73,3% CH3-CH2-CH3, adică punctul a, după cum am răspuns eu.  
Aș dori, vă rog, reevaluarea acestei întrebări.  
Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat!  
 

20.11.2022 

14 Elev Mereuță 

Alexandru 
Bună ziua! 
Sunt Mereuță Alexandru, participant la secțiunea teoretică a Concursului Academician Cristofor 
Simionescu, clasa a X-a și vreau să depun o contestație. 

20.11.2022 



Aș vrea să sesizez o greșeală în ceea ce privește răspunsul selectat a fi corect pe 
platforma moodle, la problema "Un amestec de metan și propan are un conținut procentual masic în 

hidrogen egal cu 20%. Determinați compoziția în procente masice a amestecului." 
Procentele masice corecte sunt 26,7% metan și 73,3% propan, ci nu 50% metan și 50% propan.  
Mulțumesc! 
 

15 Elev Alesia 

Elena Pasarica 
Ma numesc Alesia Elena Pasarica, din clasa a X a, de la Colegiul National. Si a-si dori sa depun 
contestatie pentru problema 27. 

20.11.2022 

16 Elev Oprea 

Anca Nicola 

Buna seara! As dori sa fac o contestatie pentru problemele: 6, 8, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 27. Va multumesc! 
20.11.2022 

17 Elev  

Pravăț Călin 

George 

Bună seara, 
 
Din punctul meu de vedere problema 10 este greșită și doresc să fac contestație. Nu este precizat că nu se iau în calcul 
izomerii geometrici. Am atașat poză cu problema mai jos.  
 
Cu respect, 
Pravăț Călin George 

20.11.2022 



 
 

18 Elev 

Agheorghițoae 

Flavia 

Bună ziua! Mă numesc Agheorghițoae Flavia (ID: 35127192) și sunt participantă la concursul Cristofor 

Simionescu ediția a X-a desfășurat la 19 Noiembrie 2022 la clasa a X-a, secțiunea chimie teoretică. 

Doresc să contest răspunsul la problema atașată în acest mail. De asemenea, voi atașa propria rezolvare 

și aștept un răspuns din partea dumneavoastră. Este vorba de prima problemă, cea cu un amestec de 

metan și propan. Presupun că s-a făcut o confuzie între procentul masic și cel molar. Vă mulțumesc! O 

zi bună! 

21.11.2022 



 



 
19 Elev Staicu 

Dina Elina 
Bună ziua ! Doresc sa depun contestație la clasa a X a teoretic pentru grila 23.  
Id: 1509 

21.11.2022 



Cu respect,  
Elev Staicu Dina Elina  
 

20 Elev Prajinaru 

Iulia Laura 
Buna seara ! Ma numesc Prajinaru Iulia Laura , eleva in clasa a 10-a .Am participat la concursul.  ,, 
Cristofor Simionescu“ editia a X–a , desfasurat in data de 19 noiembrie 2022, filiera teoretica. Doresc 
sa depun contestatie pentru problema  : ,, Un amestec de metan si propan are un continut procentual 
masic  in hidrogen  egal cu 20% . Determinati compozitia  in procente  masice a amestecului “ . 
Consider ca raspunsul corect este  :  26,7% CH4   si 73,3% C3H8 .  
Va multumesc! 

21.11.2022 

21 Elev Gabor 

Larisa-Ioana 
Buna seara ! Ma numesc Gabor Larisa-Ioana , eleva in clasa a 10-a .Am participat la concursul 
,,Cristofor Simionescu“ editia a X–a , desfasurat in data de 19 noiembrie 2022, filiera teoretica . 
Doresc sa depun contestatie pentru problema  : ,, Un amestec de metan si propan are un continut 
procentual masic  in hidrogen  egal cu 20% . Determinati compozitia  in procente  masice a 
amestecului  “ .  Consider ca raspunsul corect este  :  26,7% CH4   si 73,3% C3 H8 .   
Va multumesc! 

21.11.2022 

22 Elev 

Colăcel 

Alesandro 

Ștefan  

Buna seara ! Ma numesc Colăcel Alesandro Ștefan, elev in clasa a 10-a .Am participat la 
concursul                         ,,Cristofor Simionescu“ editia a X–a , desfasurat in data de 19 noiembrie 
2022, filiera teoretica . Doresc sa depun contestatie pentru problema  : ,, Un amestec de metan si 
propan are un continut procentual masic  in hidrogen  egal cu 20% . Determinati compozitia  in 
procente  masice a amestecului  “ .  Consider ca raspunsul corect este  :  26,7% CH4   si 73,3% C3 
H8 .   
Va multumesc! 
 

21.11.2022 

 



Raspunsuri contestatii 

În cazul contestațiilor la clasa a XI-a înregistrate cu numerele: 04, 07 și 17, în care s-a sesizat 
răspunsul greșit dat în barem, precizăm că această problemă a fost cauzată de o eroare de 
redactare. Răspunsul corect, care se regăsea în opțiunile de răspuns este 8 (pentru situația când 
nu se iau în calcul și stereoizomerii). În aceste condiții, s-a decis ca, indiferent de răspunsul pe 
care l-au dat, toți elevii să primească cele 4 puncte alocate subiectului respectiv. 
 

 

În cazul contestațiilor la clasa a X-a înregistrate cu numerele: 01, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
20, 21 și 22, în care s-a sesizat răspunsul greșit dat în barem, precizăm că această problemă a fost 
cauzată de o eroare tehnică. Răspunsul corect, care se regăsea în opțiunile de răspuns este 
următorul: 26,7% CH4 si 73,3% C3H8. În aceste condiții, s-a procedat la reevaluarea tuturor 
lucrărilor prin acordarea de 6 puncte în cazul în care răspunsul marcat a fost cel corect și scăderea 
a 6 puncte pentru răspunsul selectat greșit. 
 
 
În cazul contestației la clasa aX-a înregistrate cu numărul 10, precizăm că scrierea sub formă de 
raport și nu separare prin virgulă nu modifică datele problemei. 
 


