
 

 

 

 

 

Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie 

 

ANUNŢ 

privind soluţionarea contestaţiei  

 

formulate de candidatul având atribuit codul 45 la concursul pentru ocuparea postului de 

conducere : Director institut de cercetare gradul II, cu normă întreagă, contract individual de 

muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Cercetări Socio-Umane 

,,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ din Craiova. 

 

 Urmare a înregistrării la Registratura Generală a Academiei Române a contestaţiei 

având numărul 407/04.02.2020, cu privire la reevaluarea propunerii de management, a 

documentelor depuse la dosarul de concurs şi a interviului, 

 şi  

a contestaţiei având numǎrul 425/05.02.2020, în care candidatul solicită comunicarea notelor 

acordate de fiecare membru al Comisiei de concurs şi reclamă aspecte de natura ,,viciilor 

proceduraleˮ, care ridică ,,suspiciuni privind jurizarea corectăˮ,  

  

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită în baza aprobării Preşedintelui 

Academiei Române,  a constatat următoarele: 

 

 I. Contestaţia nr. 407/04.02.2020 a fost depusă în termenul legal. 

 

 1. Propunerea de management depusă la dosarul de concurs, și celelalte documente 

conţinute în dosar au constituit elementele obligatorii pentru înscrierea candidatului la 

concursul anunţat public. Evaluarea acestor documente din punctul de vedere al conţinutului, 

al adecvării, al prezentării şi al autenticităţii a fost efectuată prin selecţia  dosarului, procedură 

de concurs necesară admiterii candidatului la următoarea probă a concursului, constând în  

susţinerea interviului şi prezentarea proiectului managerial. 

  În concluzie, solicitarea privind reevaluarea propunerii de management şi a 

documentelelor depuse la dosarul de concurs nu se justifică. 

 2. Interviul susţinut de candidat în data de 31.01.2020 s-a desfăşurat conform planului 

stabilit de Comisia de concurs, care a avut în vedere aprecierea competenţelor de ordin 

profesional, decizional şi motivaţional, specifice postului scos la concurs, durata interviului 

rezultând din timpul necesar membrilor Comisiei pentru a le evalua şi nota adecvat. Stabilirea 

competenţelor mai sus menţionate a fost la latitudinea Comisiei de concurs, învestită de 

conducerea Academiei Române cu toate atributele în această privinţă, punctajul consemnat 

în Procesul Verbal încheiat în data de 31.01.2020 reprezentând media notelor acordate de 

fiecare membru al comisiei.  



 Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor consideră că proba de concurs constând în 

susţinerea interviului şi a proiectului managerial s-a desfăşurat conform procedurii de 

evaluare prevăzută în Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de 

cercetare ale Academiei Române.  

 II.   Contestaţia înregistrată cu numărul 425/04.02.2020 a fost depusă în termenul 

legal. 

 1. Notele acordate la proba de concurs, constând în susţinerea interviului şi a 

proiectului managerial, din 31.01.2020, au fost comunicate prin intermediul anunţului afişat 

public în data de 3 februarie 2020. 

 2. Referitor la durata de intervievare, reclamată ca fiind redusă, comparativ cu durata 

de intervievare a celorlalţi candidaţi, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor a răspuns 

anterior (a se vedea paragraful I.2.) 

 3. Criteriile care au stat la baza notării interviului şi a proiectului managerial au fost 

determinate de ,,condiţiile generale şi specifice ocupării postului de director institut de 

cercetareˮ, publicate în anunţul de concurs din 18/12.2019, izvorând din  Legea 

752/27.12.2001 – privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în 

2009 (M.O. 299/07.05.2009) din cuprinsul Bibliografiei tematice.  

 4. Rezultatul probei constând în interviu şi susţinerea proiectului managerial a fost 

afişat la sediul şi pe site-ul Academiei Române, în data de 3 februarie 2020, în termenul de o 

zi lucrătoare de la data desfăşurării concursului, prevăzut de calendarul desfăşurării 

concursului, afişat prin anunţul public din 18.12.2019. Comunicarea rezultatului s-a efectuat  

prin afișare la avizierul Academiei Române și ulterior prin punerea pe site. Candidatul a luat 

cunoștință de rezultatul concursului în termenul legal, în ziua afișării, dovadă stând emailul 

trimis secretarului Comisiei de Concurs în ziua de 3.02.2020, ora 1.43 p.m. 

 

În consecinţă, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, răspunzând solicitărilor 

formulate de candidat în cele două contestaţii menționate,  nu a constatat niciun aspect de 

natură să modifice rezultatul concursului desfășurat în ziua de 31.01.2020 şi publicat în 

03.02.2020. Consideră de aceea neîntemeiate suspiciunile formulate de candidat cu privire la 

corectitudinea jurizării sale.  

 

  

 Secretarul Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor  

 


