
Olimpiada Naţională de Informatică 

Etapa judeţeană, secţiunea gimnaziu/liceu 

18-19 martie 2023 

 

Precizări referitoare la contestaţii 

Procedura de contestaţii este stabilită în conformitate cu: 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 

organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare nr. 

3035/2012, Art. 42.  

(1) Elevii nemulțumiți de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestații.  

(2) La probele orale nu se admit contestații.  

(3) La probele practice/experimentale, în funcție de particularitățile olimpiadei, posibilitatea de a 

depune contestații se stabilește prin regulamentul specific al olimpiadei.  

(4) Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise/propriului 

produs. 

 

Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea  Olimpiadei Naționale de Informatică în 

anul școlar 2022-2023: 

ART. 31 

(1) După fiecare etapă de concurs concurenților le sunt puse la dispoziție descrieri ale soluțiilor 

problemelor și testele folosite la evaluare. 

(2) Dacă un concurent consideră că există neconcordanțe între enunțul problemei și testele folosite 

la evaluare sau evaluator, acesta poate să sesizeze Subcomisia științifică folosind un formular pus la 

dispoziție pe site-ul olimpiadei. Dacă sesizarea este întemeiată, după remedierea situației, 

Subcomisia științifică va reevalua toate soluțiile la problema în cauză. Punctajul final este cel 

obținut după reevaluare. În această situație problema reevaluată nu este luată în considerare la departajarea 

prin criteriul C3 (Art. 17, alin. (3)). 
 

La toate etapele Olimpiadei Naţionale de Informatică proba este practică şi elevii au feed-back 

complet pe parcursul probei (punctaj obţinut la evaluare, precum şi mesaje explicative pentru 

fiecare sursă trimisă şi pentru fiecare test de evaluare). Reevaluarea unei surse se realizează în 

aceleaşi condiţii ca în concurs şi nu poate conduce la un alt punctaj decât dacă se schimbă 

testele de evaluare. 

 

Elevii care în urma analizării testelor de evaluare au identificat o nenconcordanţă între enunțul 

problemei și testele folosite la evaluare sau identifică o neconcordanţă între punctajul obţinut la 

evaluarea pe parcursul probei şi punctajul afişat în tabelul de rezultate, pot depune contestaţie prin 

completarea următorului formular 

Liceu (până duminică 19 martie ora 18.00): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrEX7K7m6r-Iy4Dv-7TK0Pg3prdFBIlLwF-

4AAqTsqzUjNg/viewform?usp=sf_link 

Gimnaziu (până luni 20 martie ora 18.00) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA2tSgBci24mD4Csd92Mnbl_cgP0vuym2O06b

O1p2xv5sgTA/viewform?usp=sf_link 

Rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul olimpiadei sepi.ro 

în termen de 48 de ore. 
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