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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  
Nr. 351940 din 22.09.2022 
 
 
 
 

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 Direcției Informare și Relații Publice cu nr. 1745456 din 21.09.2022, 
nr. 1745449 din 21.09.2022 și nr. 1745446 din 21.09.2022, cu privire la rezultatul obținut de către 
candidații cu codurile unice de identificare nr. 1744410, nr. 1744303 și nr. 1744362 cu privire la 
rezultatul obținut la susținerea probei practice din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor 
vacante de ofițer de poliție, prevăzute la pozițiile 6, respectiv 9 din statul de organizare al Direcției 
Informare și Relații Publice. 

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

 
1. Respinge contestația candidatului cu codul unic de identificare nr. 1744410 cu privire la 

notarea/aprecierea probei practice, nota finală obținută în urma reevaluării fiind 6,50. 
 
2. Respinge contestația candidatului cu codul unic de identificare nr. 1744303 cu privire la 

notarea/aprecierea probei practice, nota finală obținută în urma reevaluării fiind 6,45. 
 
3.  Respinge contestația candidatului cu codul unic de identificare nr. 1744362 cu privire la 

notarea/aprecierea probei practice, nota finală obținută în urma reevaluării fiind 6,25. 
 
 

Rezultatul contestațiilor se afișează la avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul 
București, Intrarea Cristian-Popișteanu, nr.1-3, sector 1,intrarea D, precum și pe pagina de internet a 
M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri (la anunțul de concurs postat inițial). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFIŞAT la avizierul Serviciului de Relații cu Publicul, intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, azi – 
22.09.2022, ora 16:00 

 

http://www.mai.gov.ro/

