
 

 

 

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR 

LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 

2019-2020 

Se va face la secretariat, în datele de: 

 

22 iunie 2020, între orele 16,00 – 19,00  

și 

23 iunie 2020, între orele 8,00 – 12,00 

 

sau pe adresa de e-mail: 

liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com 

 

mailto:liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com


În cazul depunerii contestației on-

line, părinții/reprezentanții legali 

ai candidaților solicită 

confirmarea înregistrării acesteia 

la secretariatul unității, la 

telefon0256/493822 



A T E N Ț I E ! 

 Declarația tip de depunere a contestației trebuie 

să fie semnată atât de elevul minor, cât și de 

părintele/reprezentantul legal al acestuia. 

 Conform art. 8 și 9 din O.M.E.N. nr. 4916/2020: 

nota inițială se poate modifica, după caz, prin 

creștere sau descreștere prin nota acordată la 

contestații. Această notă nu mai poate fi 

modificată și reprezintă nota obținută de candidat 

la proba respectivă. 



 

CONDIȚII DE DEPUNERE CONTESTAȚII LA 

SECRETARIAT: 

 Obligația părintelui/reprezentantului legal de a prezenta 

certificatul de naștere sau cartea de identitate a 

candidatului în momentul depunerii contestației; 

 Pentru fiecare probă contestată se utilizează câte un 

formular tipizat de depunere a contestației care este 

semnat de candidatul minor și , obligatoriu, de către 

părintele/reprezentantul legal al acestuia; 

 Contestațiile sunt înregistrate în unitatea de învățământ. 



CONDIȚII DE DEPUNERE CONTESTAȚII  

ON-LINE: 

 

 Pentru fiecare probă/lucrare contestată la care se solicită reevaluarea, se 

transmit pe adresa de e-mail afișată, în format scanat, formularul tipizat 

completat, semnat de către părinte și candidat, însoțit de o copie după 

CI/certificatul de naștere al elevului: 

 După transmiterea on-line a celor două documente, părinții/repezentanții 

legali ai candidatului se asigură, prin apelarea numărului de telefon afișat 

pe site-ul școlii si la avizier, că a fost primită contestația. După telefonul de 

confirmare, contestația se înregistrează în unitatea de învățământ, iar 

numărul de înregistrare se transmite contestatarului. Contestația depusă 

on-line, care nu este urmată de telefonul părinelui/repezentanului legal al 

absolventului nu va fi luată în considerare. 


