În cazul unor concurenți cu punctaje totale egale, departajarea lor se va face, în ordine
descrescătoare, după următoarele criterii:
-

Cel mai mare punctaj obţinut la una dintre probleme;
În caz de egalitate la cel mai mare punctaj la o problemă se aplică criteriul 1 pentru
problemele rămase după pasul 1;
În caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru
problemele rămase după pasul 2;
În caz de egalitate după aplicarea primelor trei criterii departajarea se va face după
punctajul obținut la etapa judeţeană;
În caz de egalitate după aplicarea primelor patru criterii departajarea se va face prin decizia
comisiei de evaluare.

Odată cu rezultatele iniţiale, comisia afişează şi precizări legate de etapa contestaţiilor, cu
respectarea prevederilor din metodologia - cadru.Precizările vor conţine şi referiri la criteriile şi
modalităţile de modificare, în urma reevaluării, a notelor acordate iniţial.
2. Evaluarea și notarea lucrărilor la informatică, se va face automat, cu ajutorul evaluatoarelor
corespunzătoare fiecărei probleme. Punctajul total se obţine prin însumarea punctajelor pentru
fiecare problemă. Clasamentele se fac pentru fiecare clasă, iar în cazul unor concurenți cu
punctaje totale egale departajarea se realizează pe criteriile următoare, aplicate în ordine:
a)
Pentru secţiunea gimnaziu:
C1. punctajul maxim (100p) obţinut la una dintre probleme
C2. punctajul cel mai mare obţinut la una dintre probleme
Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 90 şi 70iar un alt concurent are punctajele 80 şi
80,primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea.
b)
Pentru secţiunea liceu:
C1.în ordinea lexicografică descrescătoare a șirurilor punctajelor obținute la fiecare
problemă, dispuse descrescător.
Exemplu: dacă un concurent are punctajele: 100, 10, 100, iar un alt concurent are
punctajele 40, 100, 70, după sortare acestea devin: 100, 100, 10, respectiv 100, 70, 40,
caz în care primul concurent este plasat înaintea celui de-al doilea.
VI. CONTESTAȚII
Art. 10
1. La ambele secțiuni, candidații pot depune eventualele contestaţii doar pentru propria lucrare la
secretariatul centruluispecificând problema la care solicită recorectarea.
2. Contestațiile se depun în data de 6.04.2019 în prima jumătate de oră după afișarea rezultatelor
inițiale. Analiza și răspunsul la contestații se face în aceeași zi după epuizarea termenului de
depunere a contestațiilor. La rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40 din
Metodologia cadru.
3. Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive (art.43, alin. 2 din
Metodologia cadru).
4. La secțiunea informatică, punctajul final este cel obținut în urma reevaluării problemelor
contestate.
5. Decizia Comisiei de organizare şi evaluare a etapei, privind rezultatele finale după contestații,
asumată de preşedinte/preşedintele executiv, este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior.

