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În urma verificărilor realizate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor,
constituită prin Dispoziția Directorului Centrului nr. 421812 din 23.06.2022, comisia
hotărăște:
- respinge punctul 1 al contestației cu privire la întrebarea nr. 12, din testul scris,
întrucât comisia consideră că varianta de răspuns corectă este a), așa cum este specificat la
articolul 17, aliniatul (1), litera h, din Ordonanța nr. 129/2000, iar varianta de răspuns b)
respectiv proiectul didactic pe care l-ați barat pe foaia de răspuns 001, conform articolului
12, aliniatul (1) din Hotărârea 353/2003, care prevede că ”În cazul programelor de formare
profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice
pentru fiecare dintre temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la
solicitarea persoanelor însărcinate să efectueze monitorizarea sau, după caz, controlul
activităţii de formare profesională”, în consecință proiectul didactic se întocmește ulterior
autorizării programelor de formare și nu face parte din documentele de autorizare,
- respinge punctul 2 al contestației cu privire la întrebarea nr. 15, deoarece varianta
b) face referire la resursele necesare desfășurării programelor de formare profesională care în
conformitate cu articolul 6, aliniatul (2), sunt resurse umane, resurse materiale și resurse
financiare, nu doar resurse financiare,
- respinge punctul 3 al contestației deoarece în Legea 360/2022, art. 33^1, aliniatul
(1) specifică faptul că ”la cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a
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rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi
menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne”, drept
pentru care la cerere este condiție obligatorie, ceea ce nu este specificat în răspunsul de la
varianta a), iar răspunsul prevăzut la variant c), în conformitate cu art. 33^1 , aliniatul (2),
face referire doar la persoana al cărei raport de serviciu a încetat, deci nu mai are calitatea de
polițist,
- respinge punctul 4 al contestației deoarece în O.M.A.I. nr. 120/2010, articolul 11,
aliniatul (1) stipulează ”Autoritatea funcțională reprezintă competenţa acordată unei
structuri/persoane de a dispune măsuri obligatorii faţă de celelalte structuri/persoane care
concură la îndeplinirea obiectivelor stabilite”, nu doar măsuri.
-

respinge punctul 5 al contestației cu privire la întrebarea nr. 33 deoarece

răspunsul de la varianta c) este corect, condiția ca fapta, respectiv întârzierea soluţionării
lucrărilor să fie considerată abatere disciplinară trebuie să fie repetată sau nejustificată așa
cum este prevăzut la articolul 57 litera c) din Legea 360/2002,
- respinge punctul 6 al contestației cu privire la întrebarea 45 deoarece în H.G.
991/2005, la articolul 21 aliniatul (1) prevede faptul că ”Poliţistul este funcţionarul public
civil cu statut special, care exercită atribuţiile stabilite de lege pentru poliţia română şi
celelalte structuri poliţieneşti din Ministerul Administraţiei şi Internelor”, la fel cum este
prevăzut și în Legea 360/2002, articolul 1, aliniatul (1) și nu doar funcționar public, cum
este formulat în răspunsul b),
- referitor la punctul 7 cu privire la anularea întrebării nr. 36 și acordarea a 0,18
puncte, precizăm că această intervenție a comisiei de concurs s-a făcut cu respectarea
O.M.A.I. 140/2016, anexa 3, articolului 51^1, aliniatul (1) care prevede că, ”În situaţia în
care, pe parcursul desfăşurării concursului sau al corectării/aprecierii şi notării lucrărilor/foilor
de răspuns se constată, cel târziu până la momentul afişării rezultatelor, că grila de
apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate
întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă,
comisia de concurs dispune anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor
formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul
maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor”.
Intervenția comisiei s-a făcut la sesizarea unuia dintre candidați la ora 13.50 așa cum
reiese din procesul verbal nr. 420362/08.08.2022, astfel toți candidații au luat la cunoștință
despre anularea întrebării nr. 36 și acordarea celor 0,18 puncte. În urma reverificării foii
dumneavoastră de răspuns vă comunicăm ca ați răspuns corect la întrebarea 37.
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- referitor la punctul 8 cu privire 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 sa făcut în prezența a patru candidați.
De asemenea, comisia de soluționare a contestațiilor a procedat la recorectarea foii de
răspuns cu seria 001, constatând următoarele:
- s-a răspuns corect la un număr de 41 de întrebări,
- s-a acordat 0,18 puncte de către comisia de concurs 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.

Comisia de soluționare a contestațiilor:
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