
 

Nr.5480/2/14.03.2019        

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

ETAPA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

16 MARTIE 2019 

PRECIZĂRI PRIVITOARE LA DEPUNEREA ȘI 
REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR 

Conform prevederilor OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 
3015/2019, precum și ale Regulamentului specific privind organizarea și 
desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, 
portugheză) nr. 24714/16.01.2019, contestațiile se vor desfășura astfel: 

ETAPA 1 – OPTIONALA – VIZUALIZAREA LUCRARII  

LUNI, 18 martie 2019, orele 14:00 -18:00 

 Înainte de depunerea cererii de reevaluare, elevul poate solicita vizualizarea 
lucrării, printr-o cerere scrisă, înregistrată în unitatea de învăţământ 
organizatoare a etapei sectoarelor municipiului București, cu posibilitatea 
oferirii de explicații privind evaluarea lucrării, dar fără a i se elibera o copie 
a acesteia.   

 Elevul nu are dreptul de a aduce modificări lucrării sau de a o fotografia.  
 Dacă, în urma vizualizării lucrării, elevul este de acord cu punctajul 

acordat, completează o declaraţie care să ateste acest lucru și nu mai depune 
cerere de reevaluare. 

 In caz contrar, procedează la etapa 2. 

 

 

ETAPA 2 – DEPUNEREA  CONTESTATIEI 

18 martie 2019, orele 14:00 – 19:00 

 Elevul adresează, în scris, comisiei, cererea de reevaluare a lucrării sale. 
 Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, 

profesor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.  
 Rezultatele obținute de concurenți la proba B (proba orala) nu pot fi 

contestate.  



 Dreptul la contestație, precum și posibilitatea de a vizualiza lucrarea au ca 
obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat.   

 Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea 
acces la lucrările acestora.  

 Unitatea de învăţământ organizatoare a etapei sectoarelor municipiului 
București a Olimpiadei de limbi romanice înregistrează cererea de 
reevaluare. 

 

ETAPA 3 – REZOLVAREA CONTESTATIEI 

18 martie 2019, ora 19:00 – 21 martie 2019, ora 19:00. 

 Membrii comisiei desemnaţi în acest sens reevaluează lucrarea. 
 Decizia subcomisiei de contestații este definitivă şi nu poate fi modificată 

ulterior. 
 Comisia afișează, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe clase, 

rezultatele finale. 

 

Președinte, 

Inspector școlar general adjunct,  

Diana Melnic 

 

 

Președinte executiv, 

Insp. Clementina Anghel 


