MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar unic , București
Nr. 75315
Din 19.01.2021

Rezultatul la analiza contestației înregistrată cu nr.R/4067 din 18.01.2021,
a unuia dintre candidați înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I
(consilier juridic) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Hunedoara

În urma analizei contestației înregistrată cu nr.R/4067 din 18.01.2021, comisia de soluționare a
contestațiilor, precizează următoarele:
I. În ceea ce privește primul aspect supus atenției de către contestator, facem mențiunea faptului
că acesta nu se confirmă, întrucât contestatorul nu precizează punctual întrebarea/întrebările unde s-a
omis acordarea celor 0,30 puncte, iar după recorectarea lucrării sale de către Comisia de soluționare a
contestațiilor, a rezultat același punctaj final acordat de comisia de concurs.
II. În ceea ce privește întrebarea nr. 29 din testul scris – tip grilă: „Potrivit O.M.A.I. nr. 177/2016,
competenţa emiterii actelor administrative privind numirea în funcţie, modificarea şi suspendarea
raportului de serviciu al cadrului militar, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se stabileşte altfel,
revine ministrului afacerilor interne pentru:”
considerăm că întrebarea a fost foarte clară și formulată conform tematicii și bibliografiei aferentă,
în condițiile în care și grila de corectare și interpretare a fost întocmită conform actului normativ
specificat, respectiv art. 33, alin. (2) Anexa nr. 3, coroborat cu art. 1 alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 11 din
O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare:
„Anexa nr. 11
Competenţele de gestiune a resurselor umane
Articolul 1
(1) Competenţa emiterii actelor administrative privind numirea în funcţie, modificarea şi
suspendarea raportului de serviciu al cadrului militar, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se
stabileşte altfel, revine:
a)ministrului afacerilor interne, pentru:
i) şefii unităţilor aparatului central al MAI şi adjuncţii acestora;
ii) şefii unităţilor aflate în subordinea/în cadrul MAI şi adjuncţii acestora;
iii) şefii unităţilor subordonate unor unităţi ale aparatului central al MAI;”
Mai mult decât atât, invocarea faptului că întrebarea nr. 29 ar încălca norme de drept superior este
neconcludentă în opinia Comisiei de soluționare a contestațiilor, în condițiile în care întrebarea are un
grad mediu de dificultate, răspunsul fiind ușor de identificat dacă textul ordinului a fost temeinic studiat și
însușit de candidat.
În acest sens, Comisia de soluționare a contestațiilor menține ca valabilă întrebarea formulată la
nr. 29, grila de corectare rămânând neschimbată, întrucât întrebarea nu conține erori, nu este formulată în
afara tematicii și bibliografiei de concurs, nu a fost greșit formulată și nici nu încalcă norme de drept
superior.
III. Raportat la aspectul privind grila de răspunsuri pentru un număr de 7 întrebări, care ar ridica
suspiciuni în opinia contestatorului, în sensul că ar fi ușor de reținut ordinea răspunsurilor dacă cineva lear fi putut afla, Comisia de soluționare a contestațiilor apreciază că acesta este neconcludent, iar
interpretarea de către candidat a grilei de corectare și interpretare după un algoritm eronat și fără o bază
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logică, nu poate fi primită de comisie, grila de corectare fiind elaborată cu respectarea dispozițiilor art. 33,
alin. (2) din anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016.
În consecință Comisia de soluționare a contestațiilor menține ca valabil Chestionarul – varianta 1,
iar grila de corectare și interpretare rămâne neschimbată, întrucât întrebarea nu conține erori, nu este
formulată în afara tematicii și bibliografiei de concurs și nici nu a fost greșit formulată.
Având în vedere cele consemnate anterior, comisia de soluționare a contestațiilor hotărăște, în
conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) și (2) din Anexa 3 la OMAI nr. 177/2016, respingerea ca
neîntemeiată contestația înregistrată cu nr.R/4067 din 18.01.2021, formulată de către unul dintre
candidați înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I (consilier
juridic) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Hunedoara, concurs a cărui
probă scrisă s-a desfășurat în data de 16.01.2021.
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