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Proces - verbal privind soluţionarea contestaţiei
formulată de către candidatul Gutes Alexandru,
referitoare la rezultatul probei interviu,
din cadrul concursului privind ocuparea posturilor de
personal contractual,
organizat de către CNSC în data de 16.01.2015

î n temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice aprobat prin HG nr. 286/2011, comisia de soluţionare a
contestaţiilor numită prin Ordinul Preşedintelui nr. 189/26.11.2014,
reunită în data de 22.01.2015, a luat în examinare contestaţia la
rezultatul interviului desfăşurat în data de 16.01.2015, dl. Gutes
Alexandru solicitând reanalizarea punctajului care i-a fost acordat în
cadrul interviului.
Examinând contestaţia, comisia constată următoarele:
1. Membrii comisiei de concurs au competenţa exclusivă de a
stabili ponderea subiectelor în cadrul punctajului general.
2. î n ceea ce priveşte testarea capacităţii de analiză şi sinteză,
motivarea candidatului, comportamentul în situaţii de criză,
iniţiativă şi creativitate ca şi criteriile de evaluare, prevăzute la art.
24 din HG nr. 286/2011, acestea nu pot fi supuse decât unei analize
subiective, motiv pentru care punctajul obţinut nu poate fi
contestat.
3. Astfel, membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot
realiza o reevaluare a răspunsurilor raportată doar la cunoştinţele
privind conţinutul legislaţiei.
4. î n urma reevaluării răspunsurilor candidatului referitoare la
cunoştinţele privind conţinutul legislaţiei în domeniul achiziţiilor
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punctajul stabilit de către comisia de concurs este corect.

5. Având în vedere aceste motive, comisia de soluţionare
contestaţiilor
DECIDE
Respinge contestaţia formulată de dl. Gutes Alexandru.
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