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         R O M Â N I A 

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                                       
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor  

 

          A P R O B 

                                                                                                  Postarea pe internet și 

                                                                                               afișarea la sediul centrului 

 

 

REZULTATELE ANALIZEI CONTESTAȚIEI 
formulată de candidatul cu codul atribuit 419997 din 09.08.2022 și înregistrată cu nr. 420370 

din 09.08.2022  

 

În urma verificărilor realizate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor, 

constituită prin Dispoziția Directorului Centrului nr. 421812 din 23.06.2022, comisia a 

procedat la recorectarea foii de răspuns cu seria 002, constatându-se următoarele: 

- s-a răspuns corect la un număr de 41 de întrebări,  

- s-a acordat 0,18 puncte de către comisia de concurs, tuturor candidaților, în urma 

anulării întrebării nr. 36, 

- comisia de soluționare a contestației a luat în considerare un număr de 42 de 

răspunsuri corecte, punctajul aferent fiind de 7,56, la care s-a acordat un punct din oficiu, 

obținându-se nota 8,56. 

Astfel, comisia hotărăște acordarea notei 8,56 obținută în urma recorectării foii de 

răspuns în conformitate cu anexa 3, art.19, aliniatul 1 lit. a și aliniatul 2 din Ordinul M.A.I. nr. 

140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție 

ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.  

Referitor la modificarea notei de către comisia de concurs de la 8,74 la 8,56, precizăm 

că în conformitate cu procesul verbal nr. 420362 din 08.08.2022, comisia de concurs a 

constatat o eroare materială respectiv a acordat în plus 0,18 puncte, motiv pentru care 

membrii comisiei de concurs au procedat la recorectarea lucrării și au îndreptat eroarea 

respectiv au scăzut cele 0,18 puncte acordate în plus. Această recorectare s-a făcut în prezența 

a patru candidați. 

Referitor la documentele ce constituie dosarul de recrutare, precizăm că în 

conformitate cu Anexa 3, articolul 19, aliniatul (1) lit. a și aliniatul (2) din Ordinul M.A.I. nr. 

140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție 

ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, verificarea 

dosarelor nu intră în competența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.  

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 
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