MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Nr. 412383 din 25.11.2021
REZULTATUL ANALIZEI CONTESTAȚIEI
În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 54 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările
ulterioare;
Noi, comisia de soluționare a contestațiilor, ne-am întrunit pentru a analiza și soluționa contestația nr.
1763193 din 23.11.2021 cu privire la rezultatul obținut de către candidatul cu codul unic de identificare 1762212, la
susținerea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de ofițer, poziția 28 din
statul de organizare al Direcției Suport Decizional.
În urma analizării contestației și a documentației de referință, comisia de soluționare a contestațiilor a
constatat următoarele:
Proba scrisă a fost susținută în data de 22.11.2021. Au fost întocmite 2 variante de subiecte. Singurul
candidat prezent (cod unic de identificare 1762212) a extras varianta 1 de subiecte. Rezultatul obținut de către
candidat a fost afișat potrivit tabelului nominal nr. 411756, în data de 22.11.2021, ora 14:30.
Contestația înregistrată la Direcția Suport Decizional cu nr. 1763193 din 23.11.2021 a fost depusă în format
electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare: concursuri.dsd@dsu.mai.gov.ro (indicată în anunțul de
concurs nr. 406878 din 18.10.2021), în data de 23.11.2021, ora 11:14, fiind înregistrată la Direcția Generală
Management Resurse Umane cu nr. 412026 din data de 23.11.2021.
Prin contestația depusă, candidatul solicită revizuirea punctajului acordat la punctul 6 din grila de concurs și
acordarea a 0,30 puncte din oficiu pentru respectivul subiect, respectiv reanalizarea variantelor de răspuns la
întrebarea din grila de concurs privind atribuțiile Direcției Suport Decizional/Serviciul Managementul proiectelor.
1. Cu privire la revizuirea punctajului acordat la întrebarea nr. 6, comisia de soluționare a contestațiilor a
constatat faptul că, la întrebarea nr. 6 din varianta de subiecte nr. 1, dintr-o eroare materială, variantele de răspuns
au fost notate cu literele a), b), respectiv a), corect fiind a),b), respectiv c).
2. Cu privire la reanalizarea variantelor de răspuns la întrebarea din grila de concurs, se constată că
solicitarea a rămas fără obiect, având în vedere anularea întrebării,pentru considerentele menționate de punctul1.
Astfel, în urma analizării contestației nr. 1763193 din 23.11.2021, în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) din Anexa
nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de
soluționare a contestațiilor a hotărât următoarele:
Admite contestația candidatului cu codul unic de identificare 1762212, cu privire la notarea/aprecierea
probei scrise, iar în conformitate cu art. 54, alin.(3) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările
ulterioare, dispune anularea întrebării nr. 6 precum şi a răspunsului formulat pentru respectiva întrebare şi acordă,
din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului, respectiv 0,30 puncte.

AFIŞAT la avizierul Serviciului de Relații cu Publicul, intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3,
sector 1, azi – 25.11.2021, ora 13:00
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