
Instructiuni pentru depunerea contestatiilor 

 

 

I. Pentru contestatii in centrul de examen CE 1008: 

 

a. Candidatii vor putea depune contestatii la CE 1008 pentru fiecare nota a probelor pe 

care doresc sa le conteste dupa urmatorul program: 

1. Marti 30.06.2020 – 16.00 – 20.00; 

2. Miercuri 01.07.2020 – 08.00 – 12.00. 

b. Candidatii vor avea asupra lor buletinul si vor respecta regulile de distantare fizica in 

centrul de examen; 

c. Candidatii minori vor fi insotiti de catre reprezentantul legal in momentul depunerii 

contestatiei; 

d. Daca candidatul nu se va putea prezenta personal pentru depunerea contestatiei acesta 

va putea fi reprezentat de o persoana imputernicit care va prezenta comisiei urmatoarele 

documente:  

1. Imputernicire notarial din care sa reiasa probele pentru care au dreptul sa depuna 

contestatie; 

2. Copie C.I. persoana imputernicita; 

3. Copie C.I. a persoanei pentru care depune contestatia. 

II. Pentru contestatii online: 

A. Candidatii vor depune pe adresa de E-mail: ce1008.contestatii@gmail.com formularul de 

contestatii pentru fiecare proba pentru care se doreste contestarea notei, disponibil pe 

site-ul Col. Nat. ,,M. Nicoara” Arad; 

B. Candidatii vor depune formularul completat si scanat pentru fiecare proba, la care vor 

anexa copia C.I. Fisierul cu formalarul completat va avea denumirea de tipul (exemplu): - 

IONESCU ION, PROBA Ea/Ec/Ed si denumirea probei ( Limba si literature romana/ 

M_Mate-Info sau Geografie – ca pe foaia de examen) + C.I.; 

C. Pentru candidatii minori formularele de contestatii vor fi semnate si de catre 

reprezentantul legal si se va anexa la mail si o copie scanat a C.I. a acestuia; 

D. Pentru candidatii care nu pot depune personal formularul de contestatie, acestia vor 

putea depune contestatie prin intermediul unei personae imputernicite care va depune 

in fomat scanat urmatoarele documente: 

1. Formularul completat si scanat pentru fiecare proba cu denumire (exemplu): 

IONESCU ION, PROBA Ea/Ec/Ed si denumirea probei ( Limba si literature romana/ 

M_Mate-Info sau Geografie – ca pe foaia de examen); 

2. Copie scanata a C.I. persoanei imputernicite; 

3. Copie scanata a C.I. candidat pentru care se depune contestatia. 

 

 

Centrul de Examen : Colegiul National ,,Moise Nicoara” Arad – CE 1008 

Presedinte, 

Prof. Mandache George 

mailto:ce1008.contestatii@gmail.com

