AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA
Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR

Nr. 3734/30.06.2021

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 30.06.2021, privind soluționarea contestației
candidatului/-ei înregistrat/-e în concurs cu nr. 3578/22.06.2021
privind rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de
inspector de specialitate gr. I din cadrul Biroului Evaluarea Studiilor Doctorale
Comisia de soluționare a contestațiilor, a cărei componență a fost stabilită prin Decizia
nr. 34/27.05.2021, s-a întrunit în data de 30.06.2021, în vederea analizării contestației
înregistrate cu nr. 3734/29.06.2021, depusă la Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS) de către candidatul/candidata înscris/-ă cu nr.
3578/22.06.2021 la concursul pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr.
I din cadrul Biroului Evaluare Studii Doctorale – Direcția Asigurarea Calității, care contestă
rezultatul obținut la proba de interviu, solicitând reevaluarea acesteia.
Intervalul de depunere a contestațiilor, stabilit conform prevederilor legale, este de 24
de ore de la data afișării rezultatelor probei de interviu, respectiv până la data de 29.06.2021.
Contestația candidatului/candidatei înscris/-ă cu nr. 3578/22.06.2021 a fost depusă în
termenul legal.
Secretarul Comisiei de concurs a pus la dispoziția membrilor Comisiei de soluționare a
contestațiilor, contestația depusă către candidatul/candidata înscris/-ă cu nr. 3578/22.06.2021,
planul de interviu cu întrebările, răspunsurile și punctajul stabilit de Comisia de concurs.
Analizând documentația sus-menționată, în conformitate cu prevederile HG nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de soluționare a
contestațiilor constată:
❖ Punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor
formulate și răspunsurilor candidatului;
❖ Membrii Comisiei de concurs au acordat, individual, punctaje pentru fiecare dintre
criteriile prevăzute, consemnate în borderoul de notare. Comisia de soluționare a
contestațiilor a constatat câteva diferențe între punctajele acordate candidatului în limita a
1-2 puncte, limită considerată admisibilă;
❖ Punctajul final, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute, a rezultat ca medie aritmetică a
punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Comisiei de concurs;
❖ Răspunsurile candidatului/-ei la interviu au fost consemnate în scris în anexa la raportul
final al concursului, întocmită de secretarul Comisiei de concurs, semnată de membrii
acesteia și de secretar. Comisia de soluționare a contestațiilor a constatat corespondența
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dintre consemnările secretarului și consemnările individuale ale membrilor Comisiei de
concurs.
Comisia de soluționare a contestațiilor constată, pe baza planului de interviu și a celor
consemnate de către secretarul Comisiei de concurs, că membrii Comisiei de concurs au
apreciat în mod corect și legal punctajul de 79 de puncte acordat candidatului/candidatei
înscris/-e cu nr. 3578/22.06.2021.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis
RESPINGEREA
CONTESTAȚIEI
candidatului/candidatei
înscris/-e
cu
nr.
3578/22.06.2021, formulată față de rezultatul obținut la proba de interviu.
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