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Contestații Olimpiada de Biologie  

- etapa județeană- 

 18.03.2022 

 

Eventualele contestații se vor depune NUMAI DE CĂTRE ELEV la secretariatul Școlii 

Gimnaziale Nr. 12 Botoșani,  în data de 21.03.2022, între orele 10.00 și 12.00, conform modelului 

anexat.  

Rezolvarea contestației va consta în aplicarea șablonului peste foaia personală de concurs.  

Cererea de contestaţie va avea avizul profesorului care a pregatit elevul.  

Nu se pot depune contestaţii decât, pentru propria lucrare. 

  

 

 

Președinte executiv 

                Comisia județeană de organizare, evaluare și de  soluționare a contestațiilor 

    Prof. Gabriel Hârti 

Inspector Școlar, 

Prof. Irina JUGLAN 

 

 

 

 

 

Rezolvarea contestațiilor se face potrivit prevederilor OMECTS nr. 3035/2012, cu modificarile 

și completarile ulterioare, anexa 1 - Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a 

competitiilor scolare, art. 43 si ale Regulamentului privind desfasurarea olimpiadei de biologie 

si a olimpiadei internationale de stiinte a Uniunii Europene, aprobat cu nr. 25104/22.01.2019. 
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  Avizat: 

                                        Numele, prenumele și semnătura profesorului îndrumător, 

 

 

 

 

                                                              

 

Doamnă Președinte Executiv, 

 
 

 

Subsemnata/ul……………………………………………………, elev în clasa a 

…………a la Liceul/Colegiul …………………………………………………………………, 

vă rog să-mi aprobați cererea de reevaluare a lucrării personale de la Olimpiada județeană de 

biologie, desfășurată pe 18.03.2022. 

Declar că am studiat rezolvarea subiectelor și le-am analizat împreună cu profesorul 

îndrumător de biologie. Cunosc faptul că reevaluarea se va realiza prin aplicarea șablonului peste 

foaia personală de concurs. Nu pot contesta punctajul altui candidat. 

 

                      

                 Data:                                                                                 Numele și semnătura elevului                                     

 

                                

        

         
 

 

 

 

              

 

Doamnei Președinte Executiv a Olimpiadei județene de biologie, ediția 2022,   

desfășurată la Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 
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