
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea regulamentelor de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de 

management pentru institutiile de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 26 iulie 2012,  

Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de 
organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru institutiile de cultura 
din subordinea Consiliului judetean Alba;  
 - Raportul de specialitate comun al Directiei relatii publice si informatica si Biroului 
resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 8.846 din 17.07.2012 privind aprobarea 
regulamentelor de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor de management pentru 
institutiile de cultura din subordinea Consiliului judetean Alba; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – „Comisia educaţie, cultura, 
tineret, ONG-uri si sport”. 
 Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, 
aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de 
management pentru Muzeul National al Unirii Alba Iulia, conform anexei 1, parte integranta a 
prezentei hotărâri; 
 Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de 
management pentru Teatrul de păpusi ”Prichindel” Alba Iulia, conform anexei 2, parte 
integranta a prezentei hotărâri;  
 Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare a sesiunii de depunere a proiectului de 
management pentru Biblioteca judeteană ”Lucian Blaga” Alba, conform anexei 3, parte 
integranta a prezentei hotărâri;  

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia relatii publice si informatică si Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
- Directiei relatii pblice si informatica 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          

        
                   CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                        SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                         Hurbean Mariana      
 
 
 
Alba Iulia, 26.07.2012 
Nr. 115 



          Anexa nr. 1    
la Hotarârea Consiliului județean Alba  

 nr. 115 din 26.07.2012   
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT PENTRU MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 
 Art. 1. – Sesiunea de depunere a proiectului de management de către manager pentru 
Muzeul National al Unirii Alba Iulia, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura, aprobata, 
modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările ulterioare. 
 Art. 2. – (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a sesiunii de 
depunere a proiectului de management pentru Muzeul National al Unirii Alba Iulia, instituție a 
cărui manager, în urma evaluarii finale a fost notat cu nota 9,83. 
 (2) Sesiunea de depunere, susținere, analiză și notare a proiectului de management va 
respecta urmatorul calendar de desfasurare: 
 a) 1 august 2012 anunțul privind organizarea sesiunii de depunere a proiectului de 
management, afișarea condiţiilor de participare, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului Regulament, precum şi a datelor de desfăşurare a etapelor sesiunii; 
 b) 1 august – 23 august 2012 depunerea proiectului de management de către candidat; 
 c) 24 august  – 30 august 2012 perioada de analiza a proiectului de management; 
 d) 3 septembrie 2012 susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3. – (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
  (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului județean Alba. 
 
 Art. 4. – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectul de management depus de manager, acordând note pentru fiecare 
etapă a sesiunii, respectiv analiza proiectului de managemnt si sustinerea proiectului de 
management in cadrul unui interviu. 
 b) stabileşte rezultatul sesiunii pe baza rezultatelor celor două etape; 
 
 Art. 5. - (1) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
  (2) Numele membrilor comisiei de examinare va fi adus la cunoştinţă publică numai 
după încheierea etapelor sesiunii, odată cu publicarea oficială a rezultatului sesiunii şi încetarea 
calităţii de membru al Comisiei. 
 
 Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 
     (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 



‒ asigură organizarea sesiunii de depunere a proiectelor de management şi asistă la buna 
desfăşurare a etapelor acestuia; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidat; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, dosarul dacă este incomplet sau dacă conţine documente 

neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidatul; 
‒ certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza 

documentelor originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectul de management al candidatului in situatia in care 

acesta este admis; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează, în documente redactate la finele fiecărei etape, nota candidatului; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, nota obţinută în prima etapă – analiza proiectului 

de management, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota candidatului, şi redactează procesul-verbal al sesiunii, consemnând, după 

caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul examinării, în termen de 24 de ore de la 

încheierea ultimei etape; 
‒ aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al sesiunii şi alte informaţii de interes public; 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul sesiunii 
 
 Art. 7. – (1) Membrii Comisiei studiază, individual, proiectul managerial primit în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
  (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea a Consiliului județean Alba nr. 101 din 04 iulie 
2012; 
  (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile, în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectul de management – pentru prima etapă a sesiunii; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a sesiunii - susţinerea proiectului de 
management. 
  (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 8. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de 
examinare de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
  (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.7 alin. (3).  
  (3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al comisiei la cele doua etape 
[Rezultat etapa 1] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultat etapa 2] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultatul final] = (Rezultat etapa 1 + Rezultat etapa 2)/2 



 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 9. – În cazul în care candidatul este nemulţumit asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de depunere poate depune contestaţie la 
registratura autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului 
examinării. 
 Art. 10. – (1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor.  
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi 
ai autorităţii, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 . 
 
 



          Anexa nr. 2    
la Hotarârea Consiliului județean Alba  

 nr. 115 din 26.07.2012   
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT PENTRU TEATRUL DE PAPUSI ”PRICHINDEL” ALBA IULIA 
 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 
 Art. 1. – Sesiunea de depunere a proiectului de management de către manager pentru 
Teatrul de papusi ”Prichindel” Alba Iulia, se organizează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultura, aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 Art. 2. – (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a sesiunii de 
depunere a proiectului de management pentru Teatrul de papusi ”Prichindel” Alba Iulia, instituție a 
cărui manager, în urma evaluarii finale a fost notat cu nota 9,51. 
 (2) Sesiunea de depunere, susținere, analiză și notare a proiectului de management va 
respecta urmatorul calendar de desfasurare: 
 a) 1 august 2012 anunțul privind organizarea sesiunii de depunere a proiectului de 
management, afișarea condiţiilor de participare, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului Regulament, precum şi a datelor de desfăşurare a etapelor sesiunii; 
 b) 1 august – 23 august 2012 depunerea proiectului de management de către candidat; 
 c) 24 august  – 30 august 2012 perioada de analiza a proiectului de management; 
 d) 3 septembrie 2012 susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3. – (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
  (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului județean Alba. 
 
 Art. 4. – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectul de management depus de manager, acordând note pentru fiecare 
etapă a sesiunii, respectiv analiza proiectului de managemnt si sustinerea proiectului de 
management in cadrul unui interviu. 
 b) stabileşte rezultatul sesiunii pe baza rezultatelor celor două etape; 
 
 Art. 5. - (1) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
  (2) Numele membrilor comisiei de examinare va fi adus la cunoştinţă publică numai 
după încheierea etapelor sesiunii, odată cu publicarea oficială a rezultatului sesiunii şi încetarea 
calităţii de membru al Comisiei. 
 
 Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 



     (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 
‒ asigură organizarea sesiunii de depunere a proiectelor de management şi asistă la buna 

desfăşurare a etapelor acestuia; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidat; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, dosarul dacă este incomplet sau dacă conţine documente 

neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidatul; 
‒ certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza 

documentelor originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectul de management al candidatului in situatia in care 

acesta este admis; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează, în documente redactate la finele fiecărei etape, nota candidatului; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, nota obţinută în prima etapă – analiza proiectului 

de management, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota candidatului, şi redactează procesul-verbal al sesiunii, consemnând, după 

caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul examinării, în termen de 24 de ore de la 

încheierea ultimei etape; 
‒ aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al sesiunii şi alte informaţii de interes public; 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul sesiunii 
 
 Art. 7. – (1) Membrii Comisiei studiază, individual, proiectul managerial primit în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
  (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea a Consiliului județean Alba nr. 101 din 04 iulie 
2012; 
  (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile, în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectul de management – pentru prima etapă a sesiunii; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a sesiunii - susţinerea proiectului de 
management. 
  (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 8. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de 
examinare de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
  (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.7 alin. (3).  
  (3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al comisiei la cele doua etape 
[Rezultat etapa 1] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultat etapa 2] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 



[Rezultatul final] = (Rezultat etapa 1 + Rezultat etapa 2)/2 
 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 9. – În cazul în care candidatul este nemulţumit asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de depunere poate depune contestaţie la 
registratura autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului 
examinării. 
 Art. 10. – (1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor.  
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi 
ai autorităţii, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 . 
 
 



                Anexa nr. 3    
la Hotarârea Consiliului județean Alba  

 nr. 115 din 26.07.2012   
 
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT PENTRU BIBLIOTECA JUDETEANA ”LUCIAN BLAGA” ALBA 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
 
 Art. 1. – Sesiunea de depunere a proiectului de management de către manager pentru 
Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba, se organizează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultura, aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 Art. 2. – (1) Prezentul regulament stabileste procedura de desfasurare a sesiunii de 
depunere a proiectului de management pentru Biblioteca judeteana ”Lucian Blaga” Alba, instituție 
a cărui manager, în urma evaluarii finale a fost notat cu nota 9,58. 
 (2) Sesiunea de depunere, susținere, analiză și notare a proiectului de management va 
respecta urmatorul calendar de desfasurare: 
 a) 1 august 2012 anunțul privind organizarea sesiunii de depunere a proiectului de 
management, afișarea condiţiilor de participare, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului Regulament, precum şi a datelor de desfăşurare a etapelor sesiunii; 
 b) 1 august – 23 august 2012 depunerea proiectului de management de către candidat; 
 c) 24 august  – 30 august 2012 perioada de analiza a proiectului de management; 
 d) 3 septembrie 2012 susţinerea proiectului de management în cadrul interviului.  
 

Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de examinare 
 
 Art. 3. – (1) Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
 a)  un reprezentant al autorităţii; 
 b) 2 specialisti in domeniu. 
  (2) Membrii Comisiei se numesc prin hotărâre a Consiliului județean Alba. 
 
 Art. 4. – Comisia are următoarele atribuţii principale: 
 a) analizează proiectul de management depus de manager, acordând note pentru fiecare 
etapă a sesiunii, respectiv analiza proiectului de managemnt si sustinerea proiectului de 
management in cadrul unui interviu. 
 b) stabileşte rezultatul sesiunii pe baza rezultatelor celor două etape; 
 
 Art. 5. - (1) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
  (2) Numele membrilor comisiei de examinare va fi adus la cunoştinţă publică numai 
după încheierea etapelor sesiunii, odată cu publicarea oficială a rezultatului sesiunii şi încetarea 
calităţii de membru al Comisiei. 
 
 Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice din cadrul Consiliului judetean Alba. 



     (2) Secretariatul are următoarele atribuţii: 
‒ asigură organizarea sesiunii de depunere a proiectelor de management şi asistă la buna 

desfăşurare a etapelor acestuia; 
‒ verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidat; 
‒ elimină, pe bază de proces-verbal, dosarul dacă este incomplet sau dacă conţine documente 

neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidatul; 
‒ certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosar, pe baza 

documentelor originale;  
‒ întocmeşte pentru membrii comisiei de examinare declaraţiile de confidenţialitate; 
‒ transmite membrilor Comisiei proiectul de management al candidatului in situatia in care 

acesta este admis; 
‒ participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;  
‒ consemnează, în documente redactate la finele fiecărei etape, nota candidatului; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, nota obţinută în prima etapă – analiza proiectului 

de management, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia; 
‒ calculează nota candidatului, şi redactează procesul-verbal al sesiunii, consemnând, după 

caz, recomandările Comisiei; 
‒ aduce la cunoştinţa candidatului, în scris, rezultatul examinării, în termen de 24 de ore de la 

încheierea ultimei etape; 
‒ aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al sesiunii şi alte informaţii de interes public; 

 
Capitolul III  - Analiza şi notarea proiectelor de management. 

Rezultatul sesiunii 
 
 Art. 7. – (1) Membrii Comisiei studiază, individual, proiectul managerial primit în format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat.  
  (2) Analiza şi notarea proiectului de management se face în baza criteriilor generale 
din caietul de obiective, aprobat prin Hotărârea a Consiliului județean Alba nr. 101 din 04 iulie 
2012; 
  (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
 a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile, în 
baza cărora se notează proiectul de management şi interviul; 
 b) dezbat, analizează şi notează proiectul de management – pentru prima etapă a sesiunii; 
 c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a sesiunii - susţinerea proiectului de 
management. 
  (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate, de către 
secretariat, cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
 
 Art. 8. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de 
examinare de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă. 
  (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea 
formulei stabilite de Comisie, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.7 alin. (3).  
  (3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al comisiei la cele doua etape 
[Rezultat etapa 1] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 
[Rezultat etapa 2] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x  
x - nr membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva sesiune 



[Rezultatul final] = (Rezultat etapa 1 + Rezultat etapa 2)/2 
 
 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor 
 
 Art. 9. – În cazul în care candidatul este nemulţumit asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de depunere poate depune contestaţie la 
registratura autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului 
examinării. 
 Art. 10. – (1) Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contestațiilor.  
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiei este alcătuită din 3 membri, reprezentanţi 
ai autorităţii, numiţi cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 . 
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