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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  
     Nr. 325320 din 01.03.2022 
 
 
 

REZULTATUL ANALIZEI CONTESTAȚIILOR 
 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 54 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 
modificările şi completările ulterioare;    

Noi, comisia de soluționare a contestațiilor, ne-am întrunit pentru a analiza și soluționa 
contestațiile înregistrate la nivelul Centrului de Psihosociologie al M.A.I, după cum urmează: 

-  nr. 4667422 din 28.02.2022 - contestația candidatului codul unic de identificare 
4666810/4666810; 

- nr. 4667423 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666793; 
- nr. 4667424 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666850; 
- nr. 4667425 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 

4666952/4666953/4666954/4666955 
- nr. 4667426 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666926 
- nr. 4667427 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666746 
- nr. 4667428 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666940 
- nr. 4667429 din 28.02.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666822 
- nr. 4667435 din 01.03.2022 – contestația candidatului codul unic de identificare 4666921 

cu privire la susținerea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui număr de 9 
(nouă) posturi de execuție vacante de ofițer de poliție (psiholog), din cadrul Centrului de Psihosociologie 
al M.A.I., prevăzute la pozițiile 3, 4, 8, 13, 17, 18, 22, 28 și 29 din statul de organizare al unității, prin 
încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele 
pentru ocuparea postului vacant.  
 

În urma analizării contestațiilor și a documentației de referință, comisia de soluționare a 
contestațiilor a hotărât următoarele: 

- admite în parte contestația candidatului - cod unic de identificare 4666810/4666810, în 
sensul că menține punctajul acordat inițial pentru itemii contestați, respectiv 19 și 35, admite 
solicitarea de reverificare a tuturor itemilor, ocazie cu care anulează itemul de la poziția 25, 
întrucât grila de corectare este greșită, și drept urmare, se acordă, din oficiu, punctajul 
maxim corespunzător acestuia, respectiv 0,18 puncte/item ; 

- admite contestația candidatului - cod unic de identificare 4666793, în sensul reverificării 
tuturor itemilor, ocazie cu care, anulează itemul de la poziția 25, întrucât grila de corectare 
este greșită, și drept urmare, se acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător acestuia, 
respectiv 0,18puncte/item ; 

- admite contestația candidatului - cod unic de identificare 4666850, în sensul reverificării 
tuturor itemilor prin raportare la tematica și bibliografia din anunțul de concurs, dispunând 
anularea întrebărilor nr. 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 și acordarea, din oficiu, a punctajului 
maxim corespunzător acestora, respectiv 0,18 puncte / item; 

- respinge contestația candidatului - cod unic de identificare 4666952 / 4666953 / 4666954/ 
4666955), ca neîntemeiată; 

- admite contestația candidatului - cod unic de identificare 4666926, ocazie cu care dispune 
anularea întrebării nr. 38 și acordarea, din oficiu, a punctajul maxim corespunzător acestuia, 
respectiv 0,18 puncte / item; 

- admite contestația candidatului - cod unic de identificare 4666746 în sensul reevaluării 
lucrării, anulează itemul de la poziția 25, întrucât grila de corectare este greșită, și drept 
urmare, se acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător acestuia, respectiv 0,18 
puncte/item ;  
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- admite contestația candidatului - cod unic de identificare 4666940, în sensul reevaluării 
lucrării anulării întrebărilor nr. 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 și acordării, punctajului maxim 
corespunzător acestora, respectiv 0,18 puncte / item; 

- admite contestația candidatului - cod unic de identificare 4666822, în sensul reverificării 
tuturor itemilor prin raportare la tematica și bibliografia din anunțul de concurs, comisia 
dispunând anularea întrebărilor nr. 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 și acordarea, din oficiu, a 
punctajul maxim corespunzător acestora, respectiv 0,18 puncte / item; 

- respinge contestația candidatului - cod unic de identificare 4666921, ca fiind tardiv 
formulată. 

 
 

ȘI DISPUNE 
 

- pentru pozițiile 3, 4, 8, 28 și 29, anularea întrebărilor nr. 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 și 
acordarea, conform art. 54 alin. (3) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și 
completările ulterioare, punctajului maxim corespunzător acestora, respectiv 0,18 puncte / 
item, tuturor candidaților; 

- pentru poziția 13 anularea întrebărilor nr. 26, 38 și 46 și acordarea, conform art. 54 alin. 
(3) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, punctajului 
maxim corespunzător acestora, respectiv 0,18 puncte / item, tuturor candidaților; 

- pentru pozițiile 17 și 18, anularea întrebării nr. 25 și acordarea, din oficiu, conform art. 54 
alin. (3) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, punctajului 
maxim corespunzător acestora, respectiv 0,18 puncte / item, tuturor candidaților. 

 
 
 

 
 
 
 

AFIŞAT la avizierul Serviciului de Relații cu Publicul, intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, azi – 
01.03.2022, ora 19:00 


