Anexa 20
Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise

Având în vedere prevederile art. 16 şi 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 comunică următoarele rezultate ale soluţionării contestaţiilor cu
privire la rezultatele probei scrise al concursului pentru ocuparea postului de Director / Direcţia
Administrativă:

Nr.
crt.
1.

Candidat
CIUCEA
PAVEL

Nr. ......... / dată
....................
contestaţie
2653/11.03.2020

Rezultatul
soluţionării
contestaţiilor
Respins

2654/12.03.2020

Observaţii
1.Grila nu a continut intrebari din afara
tematicii si nici nu excede bibliografia.
Toate intrebarile se regasesc in tematica.
2.Drepturile si obligatiile angajatorului nu
deriva doar din capitolul II Executarea
contractului de munca ci se completeaza
implicit cu reglementarile specific asociate
fiecarui drept sau obligatie prevazute in
Codul Muncii, lege indicata in bibliografie.
Bibliografia nu a fost limitata la un anumit
capitol ci viza intregul continut al Legii
nr.53/2003 care se refera la tematica
expusa.
3.Referitor la baza materiala a institutiilor
de invatamant superior, intrebarea facea
referire la Art. 226, Alin (5) din Legea
1/2011 (intrebarea nr 6).
4.Nu exista dispozitii legale imperative in
ceea ce priveste stabilirea numarului de
intrebari de la proba scrisa.
Comisia stabileste setul de intrebari fara a
avea limitari sau impuneri legislative in
ceea ce priveste acoperirea integrala a
tematicii in cadrul subiectelor de concurs.

2.

MUŢIU
IOANAVOICHIŢA

2657/12.03.2020

Respins

1.Cele 10 puncte pentru intrebarea nr 1 au
fost incluse in punctajul primit.

2.Anuntul a fost intocmit conform
prevederilor legale (HG 286/2011).
3Toate intrebarile corespund tematicii si
bibliografiei din anuntul de concurs
Afişat astăzi, 13.03.2020, ora 13,00 la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi pe site
www.resurseumane.ase.ro.

