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                                               REZULTAT  CONTESTAȚIE                              Nr. 8262/24.11.2021 

 

 la concursul pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant,  

 

în cadrul  

 

Direcție Resurse Umane 

 
organizat în data  de 22.11.2021 

 

 
       Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Decizia nr. 269/29.10.2021 a primit contestația candidatului  

anonimizat cu ID 7908, înregistrată cu nr. 8231/23.11.2021, cu privire la afirmațiile :  “ […]consider subiectele dificile 

pentru funcția de debutant [...] “ și “[…] este nevoie de reexaminarea candidaților […]”. 

 

     Analizând observațiile/solicitările candidatului cu ID –ul 7908, Comisia de Contestații constată următoarele : 

 

1. subiectele probei scrise au respectat, în totalitate, bibliografia comunicată/mediatizată  corespunzător, în 

prealabil, prin anunțul și calendarul de concurs (site UMC, avizier, posturi.gov.ro) ; 

2. subiectele probei scrise au fost accesibile candidaților, echilibrate,  respectiv dintr-un  număr total de 10 subiecte 

un numar de 6 subiecte au fost “descriptive”, urmărindu-se simpla capacitate de asimilare a unor noțiuni 

importante în legislația muncii (cea generală și cea specială),  în timp ce un număr  de 4 subiecte au urmărit 

identificarea capacității de analiză și sinteză în rândul candidaților ; 

3. domeniul resurselor umane/salarizării este complex, important, iar performanța pe un post, fie și de debutant, 

implică asimilarea unor cunoștințe de bază temeinice, în vederea aplicării acestora cu operativitate, precizie 

și rigoare; postul de debutant nu presupune lipsa totala a cunoștințelor sau tratarea cu superficialitate a 

bibliografiei,  ci doar asigură  posibilitatea unor candidați,  fără experiență anterioară în domeniu, să participe la 

concurs în vederea obținerii postului. 

 

        În acest context, Comisia de Contestație a decis menținerea punctajului la proba scrisă și respingerea contestației.  

 

Nr. 

crt. 
ID candidat 

Punctaj inițial probă 

scrisă  

(minim 0 puncte – 

maxim 100 puncte) 

Punctaj probă scrisă după 

contestație 

(minim 0 puncte – maxim 

100 puncte) 

1 
 

7908 

 

            9,79 puncte 

 

    9,79 puncte 

 

 
Comisia de soluționare a contestațiilor: 

  

 

 Director General Administrativ- ing. SÎRBU LAURENȚIU    - președinte  

 Departament MTR – conf. univ.dr. Maria-Cristina DRAGOMIR    - membru  

 Biroul Financiar Contabilitate – ec.  Cecilia-Marcela BĂLĂNESCU    - membru  

 Serviciul Resurse Umane – administrator financiar Ionela-Georgiana COVACIU   

 

   - secretar  

 

 

 

 

 
Afișat azi, 24.11.2021, ora 12:30, la avizier și pe site-ul UMC                   
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