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REZULTATELE CONTESTAŢIILOR DEPUSE DE CĂTRE 

CANDIDAŢII LA CONCURSUL DE ADMITERE  

SESIUNEA IULIE 2020 

 

În conformitate cu Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii 

universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 

2020 – 2021 al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Comisia de 

contestații numită prin Decizia Rectorului nr. 591/17.07.2020, s-a întrunit în ziua 

de 18.07.2020. 

 

Comisia de contestații a analizat toate contestațiile depuse in baza prevederilor 

următoarelor documente: Metodologia privind organizarea admiterii, 

Procedura de evaluare a portofoliilor de lucrări personale la concursul de 

admitere la ciclurile de studii universitare de licență și licență și master comasat 

pentru anul universitar 2020-2021 sesiunea Iulie 2020 și Decizia Comisiei 

centrale de admitere din 15.07.2020. 

Conform Metodologiei / Capitolul CONTESTAȚII, Art. (4): Contestațiile pot avea 

ca obiect doar probleme de procedură, referitoare la modul de consemnare și de 

transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrală. Notarea în sine 

(evaluarea portofoliilor și probelor practice) nu poate face obiectul contestațiilor, 

aceasta fiind rezultatul unei decizii colective, în concordanță cu sistemul 

internațional de jurizare. 

 

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele aspecte: 

 

1. Având în vedere rezultatul verificărilor, s-a constatat in toate situațiile 

prezentate in contestații a fost respectata procedura, modul de 

consemnare și de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista 

centrală.  

 

2. Comisiile de evaluare au respectat decizia Comisiei centrale de admitere din 

data de 15.07.2020  

 În cazul în care cele patru comisii desemnate pentru a juriza secțiunile 

tematice ale portofoliilor depuse (S1, S2, S3, S4) au identificat pe 

planșa/planșele portofoliilor, înscrisuri care permiteau asocierea 

portofoliului cu numele candidatului, s-a decis eliminarea din concurs a 

respectivilor candidați, conform prevederilor Metodologiei privind 

organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de 



licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021, Anexa 5 

paragraful E.  

Astfel, în cazul portofoliilor purtând codul P320AI, P190ARH, P577DP, P321ARH, 

candidații identificați în urma desecretizării portofoliilor vor fi scoși din concurs. 

 În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de cele patru comisii 

desemnate pentru a juriza secțiunile tematice ale portofoliilor depuse 

(S1, S2, S3, S4), au fost depistate inconsecvențe flagrante de unitate 

stilistică a reprezentării prin desen, în cadrul aceluiași portofoliu, 

Comisia centrală de admitere a decis amendarea notei finale a 

portofoliului. 

 

 În cazul în care cele patru comisii desemnate pentru a juriza secțiunile 

tematice ale portofoliilor depuse (S1, S2, S3, S4) au identificat un 

număr mai mic de planșe în cadrul aceluiași portofoliu, față de 

prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii, planșele lipsă 

au primit nota 1.00 ( punct din oficiu). 

 În cazul în care cele patru comisii desemnate pentru a juriza secțiunile 

tematice ale portofoliilor depuse (S1, S2, S3, S4) au identificat un 

număr mai mare de planșe față de cele prevăzute de metodologie, 

Comisia centrală a decis evaluarea primelor 12/8/6 pagini din portofoliul 

predat, conform cerințelor pentru programul de studii respectiv. 

 În cazul în care cele patru comisii desemnate pentru a juriza secțiunile 

tematice ale portofoliilor depuse (S1, S2, S3, S4) au identificat 

necorelări între tematica secțiunii portofoliului și conținutul planșelor 

prezentate la acea secțiune, Comisia centrală de admitere a decis 

amendarea notei acordate secțiunii respective. 

 

3. S-a verificat modul de consemnare, de transmitere a notelor și calculul mediei 

de către Comisiile de evaluare a portofoliilor precum și modul în care aceste 

date au fost corect calculate și înregistrate, în conformitate cu Metodologia 

privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de 

licență și master comasat pentru anul universitar 2020 – 2021 al Universității 

de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. 

 

4. Nerespectarea termenului anunțat de începere a procedurii de înscriere la 

opțiunea 1, specializarea Arhitectură în Limba Engleză, a făcut imposibilă 

activarea acestei opțiuni.  

 

În urma verificărilor s-a constatat ca au fost respectate întocmai: Metodologia 

privind organizarea admiterii, Procedura de evaluare a portofoliilor de lucrări 

personale la concursul de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și 

licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021 sesiunea Iulie 2020 

și Decizia Comisiei centrale de admitere din 15.07.2020. 

 



Ca urmare s-a emis următoarea rezoluție pentru contestațiile depuse după 

cum urmează: 

 

Nr. crt. Număr legitimație Număr contestație Rezoluție 

1.  0437 4056 RESPINS 

2.  0204 4055 RESPINS 

3.  0029 4054 RESPINS 

4.  
0616 4052 RESPINS 

 

5.  0084 4051 RESPINS 

6.  0383 4049 RESPINS 

7.  0464 4048 RESPINS 

8.  0190 4045 RESPINS 

9.  0430 4043 RESPINS 

10.  0125 4024 RESPINS 

11.  0167 4041 RESPINS 

12.  0149 4040 RESPINS 

13.  0609 4039 RESPINS 

14.  0080 4038 RESPINS 

15.  0102 4037 RESPINS 

16.  0597 4035 RESPINS 

17.  0079 4036 RESPINS 

18.  0497 4032 RESPINS 

19.  0596 4025 RESPINS 

20.  0448 4027 RESPINS 

21.  0529 4028 RESPINS 

22.  0140 4029 RESPINS 

23.  0422 4030 RESPINS 

24.  0440 4031 RESPINS 

25.  0492 4033 RESPINS 

26.  0020 4023 RESPINS 

27.  0613 4020 RESPINS 

28.  0581 4021 RESPINS 

29.  0587 4022 RESPINS 

30.  0579 4060 RESPINS 

31.  0316 4058 RESPINS 

32.  0519 4059 RESPINS 

33.  0087 4053 RESPINS 

34.  0539 4066 RESPINS 

35.  0579 4065 RESPINS 

36.  0170 4068 RESPINS 

37.  0538 4070 RESPINS 

38.  0249 4071 RESPINS 

39.  0137 4072 RESPINS 



 

40.  0141 4057 RESPINS 

41.  0566 4026 RESPINS 

42.  0412 4077 RESPINS 

43.  0520 4076 RESPINS 

44.  0129 4074 RESPINS 

45.  0507 4069 RESPINS 

 

Contestațiile cu numărul de înregistrare 4044 / număr legitimație 307) și 4073 / 

număr legitimație 572 nu au ca obiect probleme de procedură, referitoare la 

modul de consemnare și de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista 

centrală și nu fac obiectul analizei comisiei de contestații. Răspunsul se va da în 

urma verificării de către serviciul secretariat.  

 

 

 

Comisia de contestații 

 

Conf.Dr.Arh. Gheorghe Roşu- Preşedinte 

 

Conf.Dr.Arh. Liana Iliu 

 

Conf.Dr.Arh. Doina Niculae 

 

Conf.Dr.Geog. Al. Ionuț Petrișor 


