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REZULTATELE CONTESTAŢIILOR DEPUSE DE CĂTRE  
CANDIDAŢII STRĂINI non UE, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, 

CANDIDAŢI DIN UCRAINA ŞI BURSIERI AI STATULUI ROMÂN 
LA CONCURSUL DE ADMITERE  
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 

 
În conformitate cu Metodologia privind organizarea admiterii la ciclurile de studii 
universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2022 
– 2023 al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Comisia de contestații 
numită prin decizia rectorului nr.741/15.07.2022, s-a întrunit în ziua de 22.09.2022. 
În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele aspecte: 
 
1. Comisia desemnată pentru a juriza secțiunile tematice ale portofoliilor depuse 

(S1, S2, S3) a notat planșele cuprinse în portofolii respectând Metodologia 
privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de 
licență și master comasat, pentru anul universitar 2022-2023, sesiunea 
septembrie 2022, Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor 
străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018 sesiunea septembrie 
2022 aprobată prin ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea 
Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu 
anul şcolar/universitar 2017 – 2018, Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale, 
publicat în: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017 

2. În conformitate cu prevederile cuprinse în Precizările cu privire la întocmirea 
portofoliului de lucrări personale pentru candidații străini non U.E. și pentru 
candidații români de pretutindeni, litera F pag.3/3 – ”Consemnarea numelui 
candidatului sau a înscrisurilor pe planşele portofoliului de lucrări personale 
(altele decât cele amintite în paragraful anterior) va conduce la excluderea din 
concurs”1, s-a decis excluderea din concurs a următorului candidat:  
- Candidat legitimație de concurs nr. 0949 – Facultatea de Arhitectură de 
Interior, program de studii Mobilier şi Amenajări Interioare; 

 
3. În conformitate cu art. 13, pct. 4 al Metodologiei privind organizarea admiterii la 

ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master comasat, pentru 
anul universitar 2022-2023 (pag. 22), se precizează: 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 

 
1 Conform https://admitere.uauim.ro/f/2020.09-Precizari%20portofoliu.pdf 

https://admitere.uauim.ro/f/2020.09-Precizari%20portofoliu.pdf


contestațiilor, aceasta fiind rezultatul unei decizii colective, în 
concordanță cu sistemul internațional de jurizare. 

4. 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 2022-2023  a Universității de 
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. 

 
5. Ca urmare s-a constatat că au fost respectate întocmai Metodologia privind 

organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și 
master comasat, pentru anul universitar 2022-2023, sesiunea septembrie 2022, 
Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu 
anul şcolar/universitar 2017 – 2018 sesiunea septembrie 2022 aprobată prin 
ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de 
primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul 
şcolar/universitar 2017 – 2018, Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale, publicat 
în: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017, Precizările cu privire la întocmirea 
portofoliului de lucrări personale pentru candidații străini non U.E. și pentru 
candidații români de pretutindeni și Decizia Comisiei Centrale de Admitere 
din 11.07.2022. 

Având în vedere rezultatul verificărilor, s-a emis următoarea rezoluție pentru 
contestațiile depuse după cum urmează: 
 
Facultatea de Arhitectură – studii în lb. română, studii în lb. engleză  

Nr. crt. Număr legitimație Număr contestație Rezoluție 
1.  0948 5903/22.09.2022 RESPINS 

 
Facultatea de Arhitectură de Interior 

Nr. crt. Număr legitimație Număr contestație Rezoluție 
2.  0942 5928/22.09.2022 RESPINS 
3.  0950 5899/22.09.2022 RESPINS 
4.  0949 5900/22.09.2022 RESPINS 

 
 
Comisia de contestații 
 
Prof. dr. arh. Radu Teacă - Preşedinte 

Conf. dr. arh. Doina Niculae 

Conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor 


