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ANUNŢ 

 

 Contestarea rezultatelor obţinute la Olimpiada naționaleă interdisciplinară de limba 

și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească, etapa județeană, se poate 

face prin completarea şi depunerea la secretariatul Colegiului Economic „Ion Ghica” , Brăila a 

unei cereri de evaluare a lucrării scrise, semnată de elevul participant şi contrasemnată de 

părintele acestuia/tutorele legal. 

 Conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei 

naționale interdisciplinare de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate 

românească, Nr. 25.939/23.02.2022 

VI. REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR/CRITERII DE DEPARTAJARE 

1. c) Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat. Elevul 

concurent nu poate contesta rezultatul unor terți. 

2. Depunerea și rezolvarea contestațiilor se desfășoară astfel: 

a) Pentru etapele pe școală/locală/județeană/a sectoarelor municipiului București, depunerea 

contestațiilor se realizează la comisia de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, 

constituită pentru etapa respectivă. Comisia discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu 

părinţii sau cadrele didactice), pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage contestaţia, este 

solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte 

o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor.  

b) La etapa națională contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea, de către 

elevul concurent, a formularului pus la dispoziţie de Comisia centrală a Olimpiadei, pe care 

acesta îl vor semna. Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, 

profesor însoțitor, coleg etc.) în absența elevului în cauză. Comisia discută cu elevii care depun 

contestaţii (nu cu părinții sau cadrele didactice însoțitoare) pe baza lucrării scrise. Dacă 

elevul îşi retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest aspect sub semnătură. Dacă elevul 

îşi menține contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. Termenul de 

depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor iniţiale. 

3. Punctajul acordat de subcomisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre etapele 

olimpiadelor. La toate etapele Olimpiadei, comisia/subcomisia de contestaţii este formată din 

cadre didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării. 

Depunerea contestaţiilor se va face luni, 14 martie 2022, în intervalul orar 10.00 – 15.00. 

Rezultatele finale, în urma contestaţiilor, se vor afişa în aceeaşi zi. 

                                                            Inspector Şcolar,  

                               prof. Georgiana Troia    


