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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Nr. 353071 din 30.09.2022 

 

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 Dispoziției directorului general al 

Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. II/12576/29.06.2022, cu modificările 

și completările ulterioare, ne-am întrunit pentru a analiza și soluționa contestația înregistrată cu nr. 

821695 din 28.09.2022 cu privire la rezultatul obținut de către candidatul cu codul unic de identificare 

818316, la susținerea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de 

ofițer, poziția 13 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației, la Compartimentul Dezvoltare si management operațional sisteme de telefonie - Serviciul 1 – 

Comunicații Telefonice și Sisteme de Videoconferință. 

În concret, candidatul a contestat modul de formulare a întrebărilor cu nr. 2, 3, 4, 5, și 15, 

apreciind că „modalitatea de formulare a întrebărilor 2, 3, 4, 5 și 15 diferă de formularea din bibliografia 

de concurs, precum și modalitatea de așezare a răspunsurilor acestora sunt de natură a induce în eroare 

candidatul”. 

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

contestațiilor constată următoarele: 

Conform Procesului-verbal nr. 352497 din 27.09.2022, proba scrisă a fost susținută în data de 

27.09.2022, rezultatele obținute de către candidați fiind afișate potrivit tabelului nominal nr. 352496 în 

data de 27.09.2022, orele 15:45. 

 

Contestația candidatului a fost depusă în format electronic pe adresa secretariat.dgcti@mai.gov.ro 

(indicată în anunțul de concurs nr. 341509 din 30.06.2022) în data de 28.09.2022, orele 14.40. 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat întrebările 2, 3, 4, 5 și 15 care  fac obiectul 

contestației, precum și grila de corectare aferentă și a constatat următoarele: 

- Întrebările 2, 3, 5 și 15 se referă la subiecte ce se regăsesc în tematica de concurs și bibliografia 

aferentă; 

- Variantele de răspuns la întrebările 2, 3, 5 și 15 punctate conform grilei de răspuns, se regăsesc în 

bibliografia de concurs. 

 

În urma analizei bibliografiei indicate, în referire la întrebarea nr. 4, comisia de soluționare a contestațiilor  

pentru acest concurs a constatat faptul că din formularea întrebării și a variantelor de răspuns nu se poate 

stabili ca răspuns corect niciuna dintre variantele de răspuns. 

Având în vedere modul în care a fost formulată întrebarea nr. 4 și răspunsul punctat pentru aceasta 

conform grilei de răspuns, comisia de soluționare a contestațiilor constată că varianta de răspuns punctată 

nu este corectă, fiind necesară anularea acestei întrebări. 

 

Astfel, în urma analizării contestației înregistrate cu nr. 821695 din 28.09.2022, 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 pentru întrebarea cu nr. 4, 

dispune anularea întrebării cu nr. 4, precum şi a răspunsului formulat pentru respectiva întrebare şi 

acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor. 

 

Respinge contestația depusă cu privire la notarea/aprecierea probei scrise pentru întrebările cu nr. 

2, 3, 5 și 15. 
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