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RĂSPUNS CONTESTAȚII 
la concursul pentru ocuparea funcției vacante de ofițer specialist principal I 

în cadrul Biroului Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relații Publice și Protocol  
din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne 

 
 

Referitor la contestația înregistrată cu numărul 25349 din 18.08.2017, formulată de doamna plutonier 
Marin Claudia-Sânziana, comisia constată următoarele: 

 punctul nr. 1 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 28, lit. a, b,c, din Legea nr. 
80/1995, act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 2 și în strictă concordanță cu 
punctul 2 din tematica publicată; 

 punctul nr. 2 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 31, alin.2, din Constituția 
României, act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 1 și în strictă concordanță cu 
punctul 1 din tematica publicată; 

 punctul nr. 3 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 51, alin.1, din Constituția 
României, act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 1 și în strictă concordanță cu 
punctul 1 din tematica publicată; 

 punctul nr. 4 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 4 din H.G. nr. 781/2002, act 
normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 7 și în strictă concordanță cu punctul 3 din 
tematica publicată; 

 punctul nr. 5 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 8 din H.G. nr. 781/2002, act 
normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 7 și în strictă concordanță cu punctul 3 și 4 din 
tematica publicată; 

 punctul nr. 6 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 6 din H.G. nr. 585/2002, act 
normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 8 și în strictă concordanță cu punctul 5 din 
tematica publicată; 

 punctul nr. 7 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 26 din H.G. nr. 585/2002, act 
normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 8 și în strictă concordanță cu punctul 5 din 
tematica publicată; 

 punctul nr. 8 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 49, alin.2, din H.G. nr. 
585/2002, act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 8 și în strictă concordanță cu 
punctul 5 din tematica publicată; 

 punctul nr. 9 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 3 din H.G. nr. 781/2002, act 
normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 7 și în strictă concordanță cu punctul 5 din 
tematica publicată; 

 punctul nr. 10 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 10 din tematica publicată; 

 punctul nr. 11 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 9 din tematica publicată; 

 punctul nr. 12 din grila de concurs este formulată în conformitate cu art. 41, lit. d, din H.G. nr. 
585/2002, act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 8 și în strictă concordanță cu 
punctul 5 din tematica publicată; 

 punctul nr. 13 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 9 din tematica publicată; 

 punctul nr. 14 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 9 din tematica publicată; 

 punctul nr. 15 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
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pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 10 din tematica publicată; 

 punctul nr. 17 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 10 din tematica publicată; 

 punctul nr. 19 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 10 din tematica publicată; 

 punctul nr. 20 din grila de concurs este formulată în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13 și în strictă 
concordanță cu punctul 10 din tematica publicată. 

Față de cele prezentate, comisia de soluționare a contestațiilor a constatat că subiectele     
nr. 16 și nr. 18 din grila de concurs sunt formulate în conformitate cu Ghidul de comunicare cu presa 
pentru comunicatorii M.A.I., act normativ prevăzut în bibliografia de concurs la punctul 13, dar nu se 
regăsesc în tematica de concurs.  

În urma analizării grilei de concurs a doamnei plutonier Marin Claudia-Sânziana, a rezultat 
faptul că răspunsurile pentru cele două subiecte au fost corecte și au fost punctate corespunzător. 

În conformitate cu Anexa 3, art. 54, alin.3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne: ”în situația în care, 
în urma analizei contestației se constată că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de 
apreciere conține erori, comisia de soluționare a contestațiilor dispune anularea întrebării/subiectului, 
precum și a răspunsurilor formulate pentru respectiva întrebare/subiect și acordă, din oficiu, punctajul 
maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candudaților”. 

În acest sens, comisia propune anularea răspunsurilor celor două subiecte, respectiv nr. 16 
și nr. 18 și acordarea, din oficiu, a punctajului maxim tuturor candidaților și afișarea listei cu rezultatele 
obținute. 


