MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
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Nr. 145504
Bucureşti, 23.12.2021

HOTĂRÂREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI
la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer specialist I , poziția 374 și
ofițer principal I, poziția 375 din cadrul
Serviciului Informare și Relații Publice
al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
din data de 21.12.2021
Comisia de soluționare a contestațiilor, a procedat la analiza contestației
formulată în termen de către candidatul cu codul de identificare 8186, înregistrată
cu nr. 145494 din 22.12.2021, prin care se contestă răspunsul de la litera b) - ”fie
comandantul acțiunii, fie persoana desemnată de aceasta, conform procedurilor
elaborate de Direcția de Informare și Relații Publice” a grilei nr. 2, considerând ca
răspuns corect, răspunsul de la litera c) – ”purtătorul de cuvânt al MAI”, având în
vedere că, în enunț, nu se menționa faptul că activitatea de comunicare trebuie să se
realizeze de la locul intervenției.
Astfel, în soluționarea contestației, comisia de soluționare a contestațiilor a
verificat foaia de răspuns a contestatarului prin raportare la grila de corectare nr.
145456 din 21.12.2021 și a O.m.a.i. nr. 201/2016 privind organizarea și
desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul
Afacerilor Interne.
În urma analizei foii de răspuns, a grilei de corectare și a art. 11, alin.4, din
O.m.a.i. nr. 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare
publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne, au reieșit următoarele:
Contrar celor invocate de către contestatar, conform cărora în enunțul întrebării
nu se menționa în mod expres ca activitatea de comunicare trebuie realizată de la
locul intervenției pentru a putea identifica varianta corectă, precizăm faptul că în
cuprinsul O.m.a.i. nr. 201/2016 nu există prevederi legislative defalcate pentru
persoanele abilitate să comunice cu mass – media, în funcție de locul de unde se
realizează activitatea de comunicare, fiind astfel înlăturat caracterul limitativ
invocat de contestatar.
Totodată, comisia de soluționare a contestațiilor a procedat la verificarea
încadrării întrebărilor formulate în cadrul testului scris tip grilă, în tematica și
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bibliografia de concurs, precum și clarității variantelor de răspuns, constatând că
întrebările nu au fost formulate în afara tematicii și bibliografiei de concurs, nu au
fost greșit formulate, iar variantele de răspuns sunt clare și nu lasă loc de
interpretări.
Mai mult de atât, având în vedere varianta corectă de răspuns la întrebarea nr. 2,
respectiv litera b, răspunsul putea fi ușor de identificat dacă textul actului normativ
în referință ar fi fost temeinic studiat și însușit de candidat, întrucât era singura
variantă ce putea fi asociată intervenției la un eveniment a cărui gestionare, se
realizează prin cooperarea mai multor structuri ale MAI, ”purtătorul de cuvânt al
MAI” neregăsindu-se în conținutul articolului 11 din O.m.a.i. nr. 201/2016.
Astfel, comisia de soluționare a contestațiilor menține nota obținută de
contestatar, respectiv 9,00.
Având în vedere cele consemnate anterior, comisia de soluționare a contestațiilor
hotărăște, respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de contestatarul în
cauză, candidat la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer specialist I și
ofițer principal I din cadrul Serviciului Informare și Relații Publice al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, concurs a cărui probă scrisă s-a
desfășurat în data de 21.12.2021.
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI

Președinte: colonel Gogu-Neacșu Remus Marius
Membri:
colonel Chiru Florian
maior Ciochină-Ionescu Florin
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