
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

 

 

DISPOZIŢIA 

directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane 

nr. II/11854 din 06.04.2022 

pentru modificarea și completarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale 

Management Resurse Umane nr. II/11603 din 03.03.2022  

privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea martie - mai 2022, a concursurilor de 

admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Management 

Resurse Umane, aprobat prin Ordinul m.a.i. nr. S/42/2019,  

 

directorul general al Direcției Generale Management Resurse Umane emite următoarea  

 

DISPOZIŢIE: 

 

Articol unic - Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse 

Umane nr. II/11603 din 03.03.2022 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea martie - mai 

2022, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor 

Interne se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul 

cuprins: 

„(21) Activitatea comisiei de elaborare a subiectelor de concurs încetează la momentul 

afișării tuturor listelor provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.” 

 

2. La articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) După deschiderea plicului cu teste, niciun candidat nu mai poate părăsi sala, decât dacă 

predă foaia de răspuns şi semnează de predarea acesteia. Prin excepție, ieşirea din sală se poate face 

doar pentru necesităţi fiziologice, numai însoţit de un supraveghetor sau, în situația în care în sală 

sunt doar 2 supraveghetori, de către un membru al comisiei desemnat în acest sens, caz în care foaia 

de răspuns se predă temporar în grija responsabilului de sală.” 

 

3. La articolul 36, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la 

cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au 

optat candidații, până la data de 11 aprilie 2022, ora 10.00.” 

 

4. La articolul 39, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) În activitatea de soluționare a contestațiilor privind erori ale grilei de corectare și/sau 

întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se 

repetă, comisiile de soluționare a contestațiilor pot solicita, prin intermediul unității de învățământ 

prevăzută la art. 4 alin. (1), punctul de vedere al unor specialiști, inclusiv al celor care au făcut parte 

din comisia de elaborare a subiectelor de concurs.” 
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