
CONTESTAŢII 
 

  Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună 
contestaţii.  

  Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de 
examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora 
afişării rezultatelor.   

  Eventualele contestații se primesc în data de 27 august 
între orele 8.00-12.00, la secretariatul facultății, iar 
soluționarea acestora se va face în aceeași zi, dar nu mai 
târziu de orele 17.00.   

  În contestaţie, se vor face referiri explicite la baremul de 
evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care 
candidatul consideră că a fost subevaluat.   

  Lucrările scrise ale candidaţilor care au depus contestaţii sunt secretizate prin 
acoperirea zonei în care sunt scrise numele şi prenumele candidatului şi în care sunt 
trecute notele iniţiale. Lucrările sunt verificate şi evaluate de cei doi examinatori, în 
prezenţa preşedintelui comisiei de examinare, prin raportare la reperele baremului de 
notare şi la elementele sesizate în contestaţie.  

   Notele acordate de cei doi examinatori, precum şi nota acordată pe lucrare, 
calculată ca medie aritmetică a celor două note, se scriu pe borderou şi pe fiecare 
lucrare, potrivit procedurii aplicate la prima evaluare.    

  Soluţionarea fiecărei contestaţii se decide şi se comunică prin calificativul 
“admis” sau “respins”. Contestaţia  este admisă în cazul în care nota acordată 
după contestaţie  este mai mare sau mai mică cu mai mult de un punct decât 
nota acordată la prima evaluare. În caz contrar, contestaţia  este respinsă şi rămâne 
valabilă nota iniţială.   

  Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 7,50 şi 7,99, inclusiv 
notele de 7,50 si  7,99, respectiv, între 9,50 şi 9,99, inclusiv  9,50 şi  9,99, nota 
definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii.   

  Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi se poate ataca numai prin 
procedura contenciosului administrativ. Pentru promovarea examenului  de  acordare 
a  gradului didactic  II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la fiecare 
dintre probele scrise din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o 
probă  din cele două care compun examenul scris  sunt declarați respinși.  Candidaţii 
declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru 
susţinerea examenului prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea 
tuturor etapelor precizate în metodologie. Pentru candidaţii respinşi în sesiunea august 
2020, se va avea în vedere aplicarea prevederilor Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 
5561/ 2011, modificată şi completată.  
 


