
 

 

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, ETAPA JUDEȚEANĂ 

9 MARTIE 2019 

DEPUNERE CONTESTAȚII 

          Pentru buna derulare a activităţii vă reamintim următoarele cerinţe impuse de 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de Științe socio-umane (nr. 

25.103/22.01.2019), etapa judeţeană: 

 Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul COLEGIULUI NAȚIONAL IAȘI, 

luni, 11.03.2019, în intervalul orar 12.00-15.00, prin completarea cererii-tip. 

 Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări. 

 Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 72 de ore de la încheierea 

termenului depunerii contestațiilor. 

 La toate etapele Olimpiadei de Științe socio-umane, rezolvarea contestaţiilor se va face 

prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate. În conformitate cu 

prevederile Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare 

(OMEN 4203/30.07.2018) și a OMEN 3015/08.01.2019, soluționarea contestațiilor se 

realizează în conformitate cu art. 40 din Metodologie.  

 Nu există etapă de vizualizare a tezelor contestate.  

 Sunt admise contestațiile în cazul cărora între nota inițială și nota de la contestații există 

o diferență de cel puțin 5 puncte, în cazul sistemului de notare de la 0 la 100, respectiv 

0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă.  

 Contestațiile sunt considerate admise atât prin creștere cât și prin scădere. 

 După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin doi 

elevi (nivel liceal)/două echipaje (cultură civică) care s-au clasat pe locul I la etapa 

județeană cu note generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare 

la etapa națională, se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior 

obținut de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte 

acordat prin barem, la disciplina respectivă.  

În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de 

departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute la subiectul/itemul/cerința 

cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem, la disciplina respectivă. 

Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii succesive, elevii/echipajele vor 

participa la o probă de baraj. Elevul/echipajul care obține nota cea mai mare la proba de 

baraj, va avea dreptul de a reprezenta județul la etapa națională. 

 

 Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele 

Comisiei județene de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de 

Științe socio-umane  

 Rezultatele finale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Colegiului Național Iași cel târziu 

marți, 12 martie 2019, ora 14.00.  

Vă dorim succes! 

          Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor olimpiadei 


