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REZULTATUL ANALIZEI CONTESTAŢIEI 

formulată de un candidat care s-a prezentat la susținerea probei scrise (tip test grilă), desfășurată la 

data de 27.08.2022, în cadrul concursului organizat în vederea ocupării prin încadrare directă a 3 

(trei) posturi de execuţie (ofițer de poliţie – specialitatea paşapoarte) vacante la Serviciile publice 

comunitare de paşapoarte ale judeţelor Ilfov şi Hunedoara 

 

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea 

de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică următoarele rezultate: 

 

1. Se respinge contestaţia formulată de către candidatul identificat cu Codul Unic de Identificare 

2813200 ca fiind neîntemeiată, astfel: 

a) cu privire la întrebarea nr. 8, întrucât, în urma analizării modului în care întrebarea şi răspunsurile 

au fost formulate de comisia de concurs, s-a stabilit că acestea au fost concepute clar şi precis, 

constatându-se că se regăsesc întocmai în cuprinsul actului normativ indicat în bibliografie şi, respectiv 

în tematica – „Regimul juridic al cetăţeniei române”; 

 

b) cu privire la luarea în considerare a răspunsurilor marcate în conţinutul foii de răspuns, într-

o altă modalitate decât cea indicată, întrucât, atât în instructajul realizat anterior probei de concurs, 

cât și în Foaia de răspuns s-a precizat, cu claritate, modul de completare a acesteia. 

 

2. Se dispune, din oficiu, recorectarea întrebării nr. 11, pentru candidatul identificat cu Codul Unic 

de Identificare 2813200, astfel încât, să fie calculat în mod corespunzător punctajul conform Grilei de 

corectare. 
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