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Nr. 9491/22.07.2022                                                                                           

Exemplar unic                                                                                 

                                                                                       

PV comisie de soluționare a contestației formulată de domnul Sebastian BUDĂU la proba 

interviu a concursului de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de muncitor 

necalificat la Compartimentul Administrativ și Transport din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău 

 
Având în vedere: 

-   Prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice - 

Titlul I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- Dispoziția nr. 286/07.07.2022 privind organizarea și desfășurarea concursului de recrutare 

pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi  contractuale de execuție, vacante, de 

muncitor necalificat, la Compartimentul Administrativ și Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, prin care a fost stabilită 

comisia de concurs și comisia de contestație, 

- Cererea de contestație nr. 9480/22.07.2022 a d-lui Sebastian BUDĂU – candidat la 

concursul de recrutare în vederea ocupării a 3 posturi vacante de muncitor necalificat la 

Compartimentul Administrativ și Transport; 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a 3 posturi vacante de 
muncitor necalificat la Compartimentul Administrativ, s-a întrunit în data de 22.07.2022, la 
ora 1230 și a analizat: 

- Cererea nr. 9480/22.07.2022 formulată de dl. Sebastian BUDĂU; 

- Fișa interviu a d-lui Sebastian BUDĂU; 

- Fișele interviu a celorlalți candidați. 

 

În urma analizării acestor documente, comisia de contestație, a constatat următoarele: 

- Conform art. 16 din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 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 H.G. 286/2011, “Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii 

principale: 

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu 

privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului; 
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b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate 

candidaţilor.” 

Astfel, comisia de soluționare a contestațiilor nu reexaminează candidații. 

 

- În urma analizării fișei interviu a d-lui Sebastian BUDĂU, a fișelor interviu a celorlalți 

candidați, consemnarea răspunsurilor formulate de către acesta la interviu, precum și a 

criteriilor ce au fost evaluare, respectiv: 

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 

b) capacitatea de analiză şi sinteză; 

c) motivaţia candidatului; 

d) comportamentul în situaţiile de criză; 

e) iniţiativă şi creativitate,  

 

Comisia de soluționare a contestațiilor a constatat următoarele: 

- au fost respectate prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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; 

- interviul susținut de către candidatul Sebastian BUDĂU s-a notat, de către comisia de 

concurs, pe baza criteriilor prevăzute prin planul de interviu; 

- punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor 

formulate şi răspunsurilor candidatului în cadrul interviului. 

 

Ținând cont de cele precizate mai sus, contestația formulată de către dl. Sebastian 

BUDĂU, candidat la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, 

a 3 posturi  contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, la Compartimentul 

Administrativ și Transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, este respinsă de către comisia de soluționare a 

contestațiilor, conform art. 34 alin. (1) lit. b) din HG 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-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. 

 

 

o Președinte;                       
 
o Membru;                                      

 
o Membru;             

                                                                                                                                   

Secretar comisie, 
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