
 

 
 

EXAMEN DE LICENŢĂ 

SESIUNEA IULIE 2020 

 

 

 

AVIZAREA DECIZIEI COMISIEI DE CONTESTAŢII 
 
 
 
 

În ședința din 18.07.2020, Consiliul Facultății a avizat procesul verbal al Comisiei de 

contestații referitor la contestațiile depuse la proba scrisă a examenului de licență, sesiunea 

iulie 2020, astfel: 

 

I. Contestațiile care vizează întrebările 60 (G1), 63 (G2), 59 (G3), 64 (G4) sunt admise. 

Comisia de contestații a decis anularea întrebărilor menționate mai sus și recorectarea tuturor 

lucrărilor, considerându-se corect oricare dintre răspunsurile la respectivele întrebări.  

În consecință, s-a dispus refacerea și republicarea cataloagelor de la proba scrisă. 

II. Contestațiile care vizează întrebările 26 (G1), 24 (G2), 29 (G3), 24 (G4) sunt admise. 

Comisia de contestații a decis anularea întrebărilor menționate mai sus și recorectarea tuturor 

lucrărilor, considerându-se corect oricare dintre răspunsurile la respectivele întrebări.  

În consecință, s-a dispus refacerea și republicarea cataloagelor de la proba scrisă. 

III. Contestațiile care vizează întrebările 33 (G1), 34 (G2), 34 (G3), 31 (G4) sunt admise. 

Comisia de contestații a decis anularea întrebărilor menționate mai sus și recorectarea tuturor 

lucrărilor. 

În consecință, s-a dispus refacerea și republicarea cataloagelor de la proba scrisă. 

V. Toate celelalte contestații cu privire la barem au fost respinse ca neîntemeiate. 

VI. În ceea ce privește contestațiile la punctaj, se va face o nouă reverificare odată cu punerea 

în aplicare a prezentei decizii privind recorectarea lucrărilor, refacerea și republicarea 

cataloagelor la proba scrisă. 



VII. Întrebările care au fost anulate în timpul examenului de licență nu au făcut obiectul 

analizei Comisiei de contestații.  

 

În ședința din 18.07.2020, Consiliul Facultății nu a avizat procesul verbal al Comisiei de 

contestații referitor la contestațiile depuse la proba scrisă a examenului de licență, sesiunea 

iulie 2020, astfel: 

 

IV. Răspunsul corect la  întrebarea 20 (G1), 22 (G2), 12 (G3), 14 (G4) este varianta c. 

În consecință, contestațiile sunt admise și s-a dispus refacerea și republicarea cataloagelor de 

la proba scrisă, acordându-se punctajul doar studenților care au indicat ca răspuns - varianta c. 

 

 

În ședința din 19.07.2020, Consiliul Facultății a decis referitor la contestațiile depuse la proba 

scrisă a examenului de licență, sesiunea iulie 2020 în sensul anularii întrebării 20 (G1), 22 

(G2), 12 (G3), 14 (G4) si acordării din oficiu pentru toți candidații a punctajului aferent 

acestei întrebări. 

 

 

 

DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ 
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