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Proces verbal  pentru solutionarea contestatiilor la etapa de recrutare  

şi selecţie a formatorilor nr. 15509 

Încheiat astăzi 01.04.2015 

pentru proiectul “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a 

administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor 

structurale” SMIS 48159 

 

Având în vedere: 

- Contestaţiile formulate de candidaţii respinşi la etapa de recrutare şi selecţie a formatorilor; 

- Metodologia de recrutare şi selecţie a formatorilor (persoane fizice); 

- Procedura operaţională „Recrutarea şi selecţia formatorilor”; 

- Ordinul Preşedintelui ANFP nr.697/23.03.2015 privind constituirea Comisiei de recrutare şi 

selecţie a formatorilor şi comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat contestaţiile depuse de către candidaţi în data 

de 01.04.2015 şi a procedat la reevaluarea dosarelor de înscriere, pe baza criteriilor din 

Metodologia de recrutare şi selecţie a formatorilor (persoane fizice), concluziile fiind 

următoarele: 

1. La contestația înregistrată la ANFP cu nr. 15169/31.03.2015 depusă de către domnul 

PANĂ Nicolae, comisia a constatat faptul că planul de lecţii propus are alocat pentru prima 

zi de curs o durată totală de 7 ore şi 40 minute, nefiind îndeplinit astfel criteriul de 

recrutare obligatoriu de 8h/zi pentru formare, din Metodologia de recrutare şi selecţie a 

formatorilor.  

Pentru soluţionarea celorlalte puncte din contestaţia depusă propune redirecţionarea 

acesteia către direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei, potrivit competenţelor specifice 

deoarece apreciază că acestea exced criteriilor de recrutare şi selecţie a formatorilor. 

2. La contestația înregistrată la ANFP cu nr. 15032/31.03.2015 depusă de către doamna 

MAICAN Ileana, comisia a constatat faptul că pentru a 5- a zi din planul de lecţie, nu se 

poate face dovada celor 8h/zi de formare. În Curricula propusă, la planificarea pe zile de 

curs este specificată formarea cursanţilor între orele 16.30 – 18.30, dar în planul de lecţii 

propus pentru ziua a 5-a, perioada de formare a cursanţilor se încheie la ora 16:00, 

nerespectându-se astfel criteriul de recrutare, motiv pentru care comisia nu poate admite 

contestaţia în condiţiile acceptării remedierii erorii materiale rezultată în urma 

tehnoredactării, aşa cum declară contestatara. 

De asemenea, Certificatul de Formator depus la dosar nu are număr de înregistrare, nu are 

completată rubrica privind data eliberării şi nu este semnat la rubrica „Secretar”. Curricula 

propusă este semnată, dar tematica de formare orientativă, anexată acesteia, nu este 

asumată prin semnătură. 

3. La contestația înregistrată la ANFP cu nr. 14823/30.03.2015, depusă de către doamna 

STĂNCESCU Maria Ana, comisia a constatat că propunerea planului de lecţii şi tematica 

nu au fost asumate prin semnătură, pe fiecare pagină, nefiind astfel îndeplinit criteriul de 

recrutare din Metodologia de recrutare şi selecţie a formatorilor. 

4. La contestația înregistrată la ANFP cu nr. 15159/31.03.2015 depusă de către doamna 

CHIRIAC Suzana Elena, comisia a constatat următoarele: Certificatul de Formator/ 

Formare Formatori acreditat CNFPA/ANC sau echivalent a fost depus în copie, însoţit de o 

declaraţie pe proprie răspundere, cu menţiunea pierderii documentului original. Întrucât 

documentul solicitat nu a fost depus în copie legalizată şi nu s-a prezentat nici originalul 
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acestuia pentru conformitate, adeverinţa privind absolvirea cursului de formator, depusă 

ulterior şi  înregistrată la ANFP cu nr. 14502 din 27.03.2015 nu poate fi acceptată la 

reevaluare, deoarece Metodologia de recrutare şi selecţie nu prevede posibilitatea depunerii 

de documente obligatorii, în conformitate cu criteriile de recrutare, după termenul limită 

prevăzut în Anunţ. 

5. La solicitarea înregistrată la ANFP cu nr. 15166/31.03.2015 depusă de către domnul ILIE 

Simion, comisia constată că nu se solicită reevaluarea dosarului de înscriere, ci doar 

motivarea respingerii, fapt pentru care solicitarea va fi înaintată direcţiei de specialitate din 

cadrul ANFP, în vederea formulării unui răspuns, conform prevederilor OG. nr. 27/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6. La contestația înregistrată la ANFP cu nr. 15104/31.03.2015 depusă de către doamna 

PASCAL Ileana Mihaela, comisia a constatat faptul că propunerea planului de lecţie are un 

număr de 17 pagini, nerespectându-se astfel criteriul stabilit de Metodologie, de maximum 

10 pagini. 

7. La contestația înregistrată la ANFP cu nr. 15052/31.03.2015 depusă de către doamna 

PĂCURARI Otilia Ştefania, comisia a constatat faptul că scrisoarea de intenţie are 2 

pagini, nerespectându-se astfel criteriul de maximum 1 pagină, prevăzut de Metodologie.  

Pentru celelalte puncte din contestaţia depusă propunem soluţionarea acestora de către 

direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei, potrivit competenţelor specifice. 

 

Pentru asigurarea respectării principiilor transparenţei, al nediscriminării, al tratamentului egal 

şi al recunoaşterii reciproce, aşa cum sunt stipulate în Metodologie, propunem ca la afişarea 

rezultatelor să fie enunţate, în mod distinct, motivele care au stat la baza rezultatului formulat de 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. Redirecţionarea contestaţiilor în vederea soluţionării 

aspectelor care exced competenţelor comisiei către direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei, se 

face de către secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

Având în vedere cele de mai sus precum şi obligativitatea îndeplinirii cumulative a criteriilor 

de recrutare, aşa cum se prevede în Metodologie, rezultatele soluționării contestațiilor depuse sunt 

următoarele: 

 

 

 

 

I. CRITERII DE RECRUTARE 
 

Nr.crt. 

Nume şi 

prenume 

candidat 

Rezultat 

 

OBSERVATII 

1.  PANĂ 

Nicolae 

RESPINS Soluţionarea aspectelor sesizate, altele decât 

cele privind reevaluarea dosarului de înscriere 

se va realiza de către direcţiile de specialitate 

din cadrul Agenţiei, potrivit competenţelor 

specifice, justificat de faptul că exced criteriilor 

de recrutare. 

2.  MAICAN 

Ileana 

RESPINS  

3.  STĂNCESCU 

Maria Ana 

RESPINS  

4.  CHIRIAC 

Suzana Elena 

RESPINS  
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5.  ILIE Simion - Solicitarea va fi înaintată direcţiei de 

specialitate din cadrul ANFP, în vederea 

formulării unui răspuns, conform prevederilor 

OG. nr. 27/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare 

6.  PASCAL 

Ileana 

Mihaela 

RESPINS  

7.  PĂCURARI 

Otilia Ştefania 

RESPINS Soluţionarea aspectelor sesizate, altele decât 

cele privind reevaluarea dosarului de înscriere 

se va realiza de către direcţiile de specialitate 

din cadrul Agenţiei, potrivit competenţelor 

specifice, justificat de faptul că exced criteriilor 

de recrutare. 

 


