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Rezultatul la analiza contestației înregistrată cu nr.142546 din 22.11.2021,
a unuia dintre candidați înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I (consilier
juridic) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt”al Județului Vaslui

Comisia de soluționare a contestațiilor, a procedat la analiza contestației formulată în termen de către
candidatul cu numărul de identificare 246631, înregistrată cu nr. 142546 din 22.11.2021, prin care se contestă
nota obținută.
Comisia constată că nu s-a indicat de către contestator în mod punctual întrebările cuprinse în
Chestionarul – varianta 1 - de verificare a cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului de ofiţer
(consilier juridic) din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă ale județelor Alba, Constanța, Iași,
Mureș și Vaslui pe care acesta înțelege să le conteste, ci doar nota obținută.
Astfel, în soluționarea contestației, comisia de soluționare a contestațiilor a verificat foaia de răspuns a
contestatorului prin raportare la grila de corectare și interpretare a Chestionarului 1.
Din analiza foii de răspuns și a grilei de corectare a reieșit că s-a răspuns de către contestator în mod
greșit la un număr de 8 întrebări, respectiv întrebările numărul: 1, 3, 9, 20, 23, 25, 28 și 29.
Comisia a constatat faptul că la răspunsurile greșite contestatorul a indicat un răspuns corect, însă, așa
cum a fost precizat în preambulul Chestionarului, în situația bifării unui singur răspuns corect în cazul
întrebărilor de tip II nu se va acorda niciun punct.
Totodată, Comisia de soluționare a contestațiilor a procedat la verificarea încadrării întrebărilor
formulate în cadrul Chestionarului 1 în tematica și 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.
Astfel, Comisia de soluționare a contestațiilor menține nota obținută de contestator, respectiv nota
7,60.
Având în vedere cele consemnate anterior, comisia de soluționare a contestațiilor hotărăște, în
conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, respingerea ca
neîntemeiată a contestației formulate de către contestatar (246631), candidat la concursul pentru
ocuparea postului de ofițer specialist I (consilier juridic) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Podul Înalt” al Județului Vaslui, concurs a cărui probă scrisă s-a desfășurat în data de 20.11.2021.

