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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

     Nr. 351215 din 16.09.2022 
 

REZULTATE CONTESTAȚII 

 

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 poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 

modificările şi completările ulterioare;    

Noi, comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziția Secretarului General nr. 

II/10025/23.06.2022, ne-am întrunit pentru a analiza și soluționa contestația înregistrată cu nr. 844838 din 

14.09.2022 cu privire la rezultatul obținut de către candidatul cu codul unic de identificare 120/844001, la 

susținerea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de ofițer, 

poziția 120 din statul de organizare al Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației, la Compartimentul Structura de Securitate. 

În concret, candidatul a contestat mai multe întrebări. 

În urma analizării contestației menționate și a documentației de referință, comisia de soluționare a 

contestațiilor constată următoarele: 

Conform Procesului-verbal nr. 352766 din 13.09.2022, proba scrisă a fost susținută în data de 

13.09.2022, rezultatele obținute de către candidați fiind afișate potrivit tabelului nominal nr. 350765 din 

13.09.2022, orele 19:00. 

Contestația formulată a fost depusă în format electronic pe adresa secretariat.dacti@mai.gov.ro 

(indicată în anunțul de concurs nr. 341451 din 29.06.2022) în data de 14.09.2022, orele 14.49. 

În ceea ce privește precizările candidatului constatăm faptul că la întrebările nr. 3, 5, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 și 28 acesta a răspuns corect. 

De asemenea, pentru întrebarea nr. 26 s-a acordat punctajul de 0,3 pentru toți candidații întrucât s-

a constatat în timpul desfășurării probei scrise ca întrebarea se repetă. 

Prin urmare aceste întrebări nu fac obiectul contestatiei. 

Analizând contestatia formulată apreciem că întrebările pentru care se impune analiza comisiei de 

contestații sunt întrebările nr. 16 și nr. 9. 

Întrebarea nr. 9: 

” La predarea-primirea corespondenţei clasificate între echipele de curieri militari şi delegaţii 

unităţilor beneficiare cum se preda, respectiv se primeşte corespondenţa clasificată: 

a) pe bază de semnătura în borderou   

b) pe bază de semnătura în condica de predare primire  

c) pe bază de semnătură în procesul verbal 

d) după ce aceştia se identifica reciproc prin legitimare.” 

 

Răspunsul stabilit potrivit baremului de corectare întocmit de comisia de concurs ca fiind corect a 

fost: a) pe bază de semnătura în borderou  și d) după ce aceştia se identifica reciproc prin legitimare.” 

În urma analizei bibliografiei indicată pentru acest concurs comisia de soluționare a contestațiilor 

a regăsit în cuprinsul H.G. nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe 

teritoriul României, a corespondenţei clasificate următoarele referințe: 

Articolul 9  

1) Predarea-primirea, între echipele de curieri militari şi delegaţii unităţilor beneficiare, a 

corespondenţei clasificate se executa numai în punctele de colectare-distribuire. 

(2) Predarea-primirea corespondenţei clasificate, între curier şi delegat, se face după ce aceştia se 

identifica reciproc prin legitimare. Curierul prezintă legitimaţia de serviciu şi delegaţia anume eliberată, 

iar delegatul, cartea/buletinul de identitate şi delegaţia corespunzătoare clasei/nivelului de secretizare a 

documentelor pe care le preda sau le primeşte. 

Articolul 10 

(1) Corespondenţa clasificată se preda, respectiv se primeşte, pe bază de semnătura în borderou, 

conform formularului tipizat prevăzut în anexa nr. 4, întocmit în doua exemplare, verificându-se numărul 

trimiterilor, concordanta dintre datele înscrise pe trimiteri şi cele de pe borderou, integritatea ambalajului, 
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stampilelor şi sigiliilor aplicate. Exemplarul nr. 1 al borderoului însoţeşte corespondenta, iar exemplarul 

nr. 2 rămâne la unitatea expeditoare., se regăsesc definițiile celor 4 răspunsuri (...). 

   Analizând prevederile legale incidente în vigoare comisia constată că legiuitorul a prevăzut în 

actul normativ sus-menționat la:  

- art. 9 alin.(1) unde se desfășoară predarea primirea corespondenței clasificate, respectiv „numai 

în punctele de colectare-distribuire”; 

- art. 9 alin.(2) când se desfășoară predarea primirea corespondenței clasificate, respectiv „după ce 

aceştia se identifica reciproc prin legitimare”; 

- art. 10 alin. (1) cum se desfășoară predarea primirea corespondenței clasificate, respectiv 

„corespondenţa clasificată se preda, respectiv se primeşte, pe bază de semnătura în borderou; 

Prin urmare, având în vedere modul în care a fost formulată întrebarea nr. 9 comisia apreciază ca 

fiind corect numai răspunsul a) „pe bază de semnătura în borderou”.  

Întrebarea nr. 16: 

„Pentru a i se elibera autorizația şi certificatul de securitate, unui obiectiv industrial acesta trebuie 

să nu  îndeplinească următoarele cerinţe: 

a) să nu posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform 

reglementărilor în vigoare 

b) să nu fi înregistrat o greșeală de management cu implicații grave asupra stării de securitate a 

informaţiilor clasificate pe care le gestionează 

c) să fi respectat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior 

d) personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate de nivel egal celui 

al informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat”. 

Răspunsul stabilit potrivit baremului de corectare întocmit de comisia de concurs ca fiind corect a 

fost: a) să nu posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform 

reglementărilor în vigoare. 

În urma analizei bibliografiei indicată pentru acest concurs comisia de soluționare a contestațiilor 

a regăsit în cuprinsul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România următoarele referințe: 

Articolul 218 alin (1) Pentru a i se elibera autorizația şi certificatul de securitate, obiectivul 

industrial trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

a) să posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform 

reglementărilor în vigoare; 

b) să fie stabil din punct de vedere economic; 

c) să nu fi înregistrat o greșeală de management cu implicații grave asupra stării de securitate a 

informaţiilor clasificate pe care le gestionează; 

d) să fi respectat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior; 

e) personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate de nivel egal celui 

al informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat.            

Analizând formularea întrebării precum și a variantelor de răspuns, comisia constată că acestea nu 

îndeplinesc condițiile prevăzute de  art. 33 alin. (1) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare în sensul că nu sunt clare și precise. 

Din formularea întrebării și a variantelor de răspuns nu se poate stabili ca răspuns corect niciuna 

dintre variantele de răspuns. 

 

Astfel, în urma analizării contestației înregistrate cu nr. 844838 din 14.09.2022, în temeiul art. 19 

alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât următoarele: 

 

Admite contestația depusă cu privire la notarea/aprecierea probei scrise, dispune anularea 

întrebărilor cu nr. 9 și nr. 16 şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului 

tuturor candidaţilor. 
 


