
 

Precizări referitoare la Contestații 
       

 

(1) Candidații pot contesta doar evaluarea propriei lucrări și pot depune eventuale 

contestații pe probleme. 

 

(2) Pentru candidații care au primit un punctaj inițial mai mic de 6,5 puncte la problema 

pentru care s-a depus contestația, aceasta este admisă doar dacă diferența între punctajul 

acordat inițial și cel obținut după contestație pentru respectiva problemă a probei de 

concurs este de cel puțin 1 punct. Pentru candidații care au primit un punctaj inițial de 

cel puțin 6,5 puncte la problema pentru care s-a depus contestația, punctajul final al 

problemei este cel stabilit în urma rezolvării contestației. 

 

(3) Contestațiile  la etapa județeană a Concursului Național de Matematică pentru 

clasele V-VIII „Olimpiada Satelor din România” se pot depune la secretariatul 

centrului de concurs sau pot fi transmise pe adresa de email 

dumbravitamm@gmail.com, luni, 6 martie 2023, între orele 08-12. 

 

(4) Soluționarea contestațiilor se va face prin reevaluarea problemelor la care s-a solicitat 

revizuirea punctajului, conform baremelor afişate. 

 

(5) Rezultatele finale sunt aduse la cunoștința elevilor participanți, prin afișarea lor la 

avizierul centrului de concurs și pe site-ul Școlii Profesionale Dumbrăvița - 

https://dumbravitamm.ro/category/concursuri-si-olimpiade/ până cel târziu marți,            

7 martie 2023, la ora 16.  

 

(6) Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive. 

 
 

 

 

Președinte SSMR Filiala Maramureș, 

conf. univ. dr. Horvat-Marc Andrei          

 

Inspector școlar pentru matematică, 

prof. Cosma Simona  
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Nr înregistrare: ________/________________  

 

 

 

 

CERERE 

 

  Subsemnata/ul,                                                                                                         , 

elev la școala ___________________________________________, clasa a ____-a, vă rog 

să-mi aprobați recorectarea problemei/ problemelor nr. ________________________, din 

lucrarea mea de la etapa județeană a Concursului Național de Matematică pentru clasele 

V-VIII „Olimpiada Satelor din România” desfășurată la data de 4 martie 2023. 

 Am luat la cunoștință toate precizările privind soluționarea contestațiilor. 

 

 

  

 

Data____________ Semnătura ___________________ 

 

Email :     

 

 

 


