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PROCES-VERBAL 

Încheiat în data de 10.07.2021 de 

Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor – specializarea DREPT 

Astăzi data de mai sus Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor – specializarea DREPT 

s-a întrunit ca urmare a depunerii contestației, înregistrată cu nr.4431862/09.07.2021, la examenul de 

licență sesiunea iulie 2021 - specializarea Drept de către studentul cu numărul matricol 

2017.52.07.01.084 ce a obținut 46 de puncte, dintr-un total de maximum 90, respectiv nota 5,60. 

Studentul solicită ”recorectarea examenului de licență”. 

În temeiul art.43 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iunie-august 2021, respectiv februarie-martie 2022, Comisia a 

convocat studentul cu numărul matricol 2017.52.07.01.084 pentru ziua de sâmbătă, 10.07.2021, orele 

9.30 la camera 97, care s-a prezentat personal, Comisia procedând la reverificarea formularului (grilei 

nr.123) prin suprapunerea grilei folie de corectare și la renumărarea răspunsurilor corect bifate de 

studentul cu numărul matricol 2017.52.07.01.084, în prezența acestuia, constatând că numărul de grile 

corecte este de 46, dintr-un total de 90, ceea ce reprezintă nota 4,60 la care se adaugă punctul din oficiu, 

rezultând o notă finală de 5,60. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor –  

specializarea DREPT a soluționat definitiv contestația păstrând nota obținută de studentul cu numărul 

matricol 2017.52.07.01.084 de 5,60 pe care i-a adus-o la cunoștiință în mod direct și nemijlocit, acesta 

fiind prezent personal la reverificare, neavând de formulat alte observații sau cereri. 

 Prezentul proces-verbal a fost încheiat într-un singur exemplar, care va fi păstrat la dosarul de 

licenţă al Facultăţii de Poliţie-specilizarea DREPT. 
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