MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Nr. 404981 din 05.10.2021

REZULTATE CONTESTAȚII
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, constituită în baza Dispoziției secretarului de stat nr. II/10032 din
24.08.2021, ne-am întrunit pentru a analiza și soluționa contestația nr. 404622 din 01.10.2021 cu privire la rezultatul
obținut de către candidatul cu codul unic de identificare 1745743, la susținerea probei scrise din cadrul concursului
organizat pentru ocuparea funcției vacante de ofițer, poziția 59 din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe
Medicale.
În urma analizării contestației menționate și a documentației de referință, comisia de soluționare a
contestațiilor a constatat următoarele:
Întrebarea nr. 5 referitoare la ”Principiile managementului situațiilor de urgență” prevăzute în O.u.g. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
este în afara tematicii de concurs stabilite în Anexa nr. 1 la anunțul de concurs nr. 400947 din 03.09.2021;
Conform art. 16 lit. bb) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Urgențe Medicale,
aprobat prin O.m.a.i. nr. 92/2021, ”Serviciul formare în medicină de urgenţă, prim ajutor calificat şi medicină la
dezastre îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: (…) bb) verifică activitatea de pregătire a serviciilor de
ambulanţă publice şi private, respectiv a structurilor de primiri urgenţe - UPU/CPU/CPUs - din cadrul unităţilor
sanitare publice şi private, pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în caz de
calamităţi sau în alte situaţii speciale”, sens în care răspunsul apreciat ca fiind corect în baremul de corectare la
punctul a) la întrebarea nr. 10 este greșit (incomplet și în neconformitate cu prevederile legale menționate
anterior).
La întrebarea nr. 12, răspunsul stabilit ca fiind corect în baremul de corectare ”a) și b)” este greșit
întrucât doar varianta ”b)” este cea corectă, conform art. 19 din Anexa la H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România1: ”Informaţiile secrete de stat pot fi
declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului.
Astfel, în urma analizării contestației nr. 404622 din 01.10.2021, 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 depusă cu privire la notarea/aprecierea probei scrise, dispune anularea întrebărilor nr.
5, nr. 10 și nr. 12 precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectivele întrebări şi acordă, din oficiu, punctajul
maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor.
Totodată, conform art. 512 alin. (2) din Anexa nr. 3 din O.m.a.i. 177/2016, comisia de soluționare a
contestațiilor sesizează unitatea organizatoare, pentru reanalizarea deciziei privind eliminarea din concurs a
candidatului 1745743, întrucât aceasta excedează competențelor comisiei.
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