
REZOLUȚIE 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor referitoare la concursul pentru postul de lector universitar, 
poziția 12, perioadă determinată, din statul de funcții al Facultății de Litere – Școala Doctorală 
„Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, numită prin Decizia nr. 831 din 19 mai 2022 a Rectorului 
Universității din București, s-a întrunit astăzi, 7 iulie 2022. D-na conf. univ. dr. habil. Alexandra 
Vrânceanu nefiind disponibilă, atribuțiile sale au fost preluate de d-na prof. univ. dr. habil. Mădălina 
NICOLAESCU, desemnată ca supleant prin Decizia sus-evocată. 

Comisia a constatat următoarele: 

În urma concursului care a avut loc în data de 1.07.2022, am primit contestația d-nei Anamaria Carla 
TABAN, a cărei candidatură a fost respinsă. D-na Taban, care a participat prin videoconferință, 
susține că, din motive tehnice independente de domnia-sa, nu a putut susține cea de a doua probă 
de concurs, referitoare la proiectul de dezvoltare a carierei universitare, și consideră că datorită 
acestei disfuncții a canalului de comunicare, Comisia de concurs s-a aflat în situația de a-i evalua 
prestația cu numai 66.25 puncte.  

În mod explicit, contestația nu vizează rezultatele concursului, ci doar, cităm: „felul în care ele sunt 
prezentate public”. Pentru a remedia ceea ce percepe drept o situație ce îi afectează imaginea 
publică, d-na Taban propune ca rezultatul afișat să fie însoțit de mențiunea „evaluare incompletă din 
motive de forță majoră”. 

Din analiza noastră rezultă că formularea propusă de candidata respinsă nu este adecvată, deoarece 
nu poate fi vorba despre o „evaluare incompletă”. Comisia și-a îndeplinit toate obligațiile formale și 
a finalizat procesul de evaluare, după ce a constat că, în condițiile imposibilității de comunicare prin 
mijloacele electronice legal specificate, candidata este absentă de fapt și de drept de la cea de a 
doua probă de concurs. Sub acest raport, contestația este respinsă. 

Cum, însă, d-na Taban nu se referă la procedurile de desfășurare a concursului, și nici la rezultatele 
acestuia, constatăm că modalitatea de comunicare a rezultatelor nu este de competența Comisiei 
noastre. În măsura în care acestă etapă procedurală comportă aspecte de drept la propria imagine 
sau de protecție a datelor personale, contestația trebuie întreptată către direcțiile de resort ale 
Universității noastre.  
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