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Vă informăm că rezultatele inițiale (înainte de contestații) la etapa județeană a Olimpiadei de
limbi romanice (franceză, spaniolă)
, vor fi făcute publice, la finalul evaluării lucrărilor scrise, în cursul zilei de astăzi, 16 martie
2019, la avizierul Colegiului Tehnic
Alexandru Ioan Cuza
Suceava și pe site-ul colegiului CLICK AICI
.

Eventualele contestații pot fi depuse luni, 18 martie 2019, în intervalul orar 12-16, la
secretariatul Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava. NU SE ADMIT contestațiile
transmise prin fax sau mail
!
Contestațiile pot fi depuse cu respectarea articolelor 21 și 22 din
Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice
(Nr. 24714 din 16.01.2019):

Art. 21. (1) La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestaţiei de către
altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

(2) La etapele judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi naţională ale Olimpiadei,
rezultatele obținute de concurenți la proba B nu pot fi contestate.

(3) Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

Art. 22. (1) La toate etapele Olimpiadei, contestațiile se desfășoară în două etape:

a) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita vizualizarea lucrării, în
prezența unui membru al Comisiei, cu posibilitatea oferirii de explicații privind evaluarea
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lucrării, dar fără a i se elibera o copie a acesteia.

b) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie pentru lucrare nu
este în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.

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

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