
Procedură pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare în vederea
evaluării în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor de ocupare a

functiilor publice organizate de Primăria Municipiului Toplița, în calitate de autoritate publică

1. Scopul procedurii

Procedura are ca scop stabilirea unui cadru unitar pentru organizarea și desfașurarea
probei suplimentare în vederea evaluării în domeniul tehnologiei informatiei în cadrul
concursurilor de ocupare a funcțiilor publice organizate de autoritatea publică.

Procedura se aplică cu  respectarea principiilor prevăzute la art. 47 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea   si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare.

Procedura   asigura testarea în mod adecvat a competentelor specifice în domeniul
tehnologiei informatiei  detinute de candidati, raportat la conditiile specifice   pentru ocuparea
postului, prevazute în fisa postului aferentă functiei publice pentru care   se organizeaza
concurs, precizate de autoritatea   publică în înștiințarea de organizare a concursului adresata
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

2. Domeniul de aplicare

Procedura este obligatorie, dupa aprobare, pentru:

•întreg personalul care participă la concursurile organizate de autoritatea publică, în calitate de
presedinte, membru, expert pentru testarea cunostintelor în domeniul tehnologiei informatiilor,
secretar al comisiilor de concurs care au prevazută proba suplimentara de testare a competentelor
specifice în domeniul tehnologiei informațiilor;

•reprezentantii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

•candidatii participanti la concursurile organizate în conditiile mai sus mentionate.

Proba suplimentară de testare a competentelor specifice în domeniul tehnologiei
informatiilor se organizează ori de cate ori aceasta conditie specifică nu poate fi evaluata prin
proba scrisa si interviu. Astfel, procedura se aplica pentru concursurile organizate de
autoritatea publică în condițiile legii, care necesită testarea competentelor specifice, în cadrul
probei suplimentare, asa cum este prevazut la art.31 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările
și completarile ulterioare, în situațiile în care nivelul solicitat în domeniul tehnologiei
informatiilor este baza/ mediu/ avansat.
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3. Documente de referinta

• Ordonanța de urgență  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

• H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

4.   Definitii

• Competente - ansamblu multifunctional și transferabil de cunostinte, deprinderi, abilitati si
atitudini, relevant în context, necesar pentru adaptarea la conditiile specifice de exercitare a unei
functii publice;

• Expert - persoana care are pregatire de specialitate atestata, potrivit legii, in domeniul in
care se testeaza cornpetentele specifice ale candidatului la proba suplimentara, respectiv in
domeniul tehnologiei informatiilor, si care poate fi functionar public din cadrul autoritatii publice
in al carei stat de functii  se afla functia publica pentru care se organizeaza concursul ori
persoana desemnata la solicitarea autoritatii publice organizatoare a concursului. Expertul nu este
membru al comisiei de concurs sau, dupa caz, al comisiei de solutionare a contestatiilor:

• Locul de desfasurare a probei suplimentare - spatiul precis determinat de desfasurare a
probei suplimentare care poate fi locul de desfasurare a concursului sau un alt spatiu care sa asigure
conditii optime de desfasurare a probei suplimentare;

• Proba suplimentara - etapa in cadrul unui concurs care se organizeaza in situatia in care,
pentru ocuparea anumitor functii publice, s-au stabilit conditii specifice care  necesita
detinerea de competente specifice in domeniul tehnologiei informatiilor care nu pot fi evaluate
in selectia dosarelor, proba scrisa si interviu si care se desfasoara ulterior afisarii rezultatelor la
selectia dosarelor, dar nu mai tarziu de data prevazuta in anuntul de concurs pentru proba scrisa,
fiind gestionata de unul sau mai multi experti in domeniu, la solicitarea
~i prin grija autoritatii publice organizatoare a concursului.

5. Prezentarea continutului domeniilor de competenta

Pentru testarea abilitatilor si competentelor in domeniul tehnologiei informatiei se
stabileste urmatoarea arie de interese:

Tematică Cunoștiințe necesare
Hardware Cunoașterea părților principale ale computerului personal, periferice,

dispozitive de rețea
Software Instalare, configurare și administrare Windows Server 2019 (Active

Domain, DNS, managementul conturilor,politici de securitate)
Administrarea stațiilor de lucru cu s.o. Microsoft Windows
Instalare și configurare sisteme de operare Linux

Rețele Configurare și diagnosticare dispozitive de rețea
Înțelegerea termenului de “rețea de date”
Înțelegerea conceptului de domenii în mediul de rețea
Folosirea echipamentelor de rețea
Securitatea rețelelor de calculatoare



6. Descrierea procedurii

Testarea în mod adecvat a competentelor specifice în domeniul tehnologiei informatiei
detinute de candidati, raportat la conditiile specifice pentru ocuparea  postului, prevazute în
fisa postului aferenta functiei publice pentru care se organizeaza concurs,  precizate de
autoritatea publică în înștiințarea de organizare   a concursului adresată Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici se realizeaza în cadrul probei suplimentare.

Proba suplimentară se desfasoara ulterior afisarii rezultatelor la selectia dosarelor,
dar nu mai tarziu de data prevazută în anuntul de concurs pentru proba scrisa.

Expertul desemnat, conform legii, de autoritatea publica în al carei stat de functii se
afla functia publică pentru care se organizează concursul, elaborează două variante de
subiecte, de asa natura încat candidatul sa lucreze efectiv cu aplicatiile informatice din
aria de interes. Se procedeaza la tragerea la sorti de catre un candidat a unei variante
de lucru. Aceasta va fi inmanata fiecarei persoane testate, la inceperea lucrului efectiv la
computerul de test. Fisierele create  de candidati în timpul probei se vor salva pe suporturi
externe (stick, CD/DVD etc) care vor fi arhivate împreuna cu documentatia de concurs. În
cazul in care  serii diferite de candidati vor s u s ț i n e proba pe aceleasi computere, se vor
elimina informatiile/ datele/ fisierele create de candidatii seriei anterioare. În timpul
desfasurarii probei suplimentare, candidatii nu au voie sa foloseasca decat software/
hardware instalate pe echipamentele puse la dispozitie în cadrul probei. Candidatilor le este
strict interzisa comunicarea prin orice mijloace existente cu alte persoane, cu exceptia
comunicarii cu membrii comisiei.

Proba suplimentară de testare a competentelor specifice în domeniul tehnologiei
informatiei se va desfasura cu respectarea prezentei proceduri.

7. Etapele necesare activitatii de organizare și desfasurare a probei suplimentare și
circuitul documentelor.

Potrivit prevederilor art. 47  alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificările ulterioare proba suplimentară pentru testarea competențelor specifice în
domeniul tehnologiei informatiei se desfășoară dupa selecția dosarelor, la data si ora
stabilita   in documentatia aferenta concursului si se evalueaza cu calificativul "admis" sau
"respins" . Pe baza conditiilor specifice ale functiei publice, cu privire la competentele specifice
in domeniul tehnologiei informatiei si a nivelului de competente prevazut in fisa
postului se va stabili nivelul   de dificultate al testarii: mediu in conformitate cu tematica
anuntata.

Detalii privind desfasurarea probei suplimentare vor fi afisate  pe site-ul
institutiei.

La ora inceperii probei suplimentare secretarul comisiei de concurs face prezenta
candidatilor. Anterior inceperii probei suplimentare, expertul desemnat instruieste candidatii
cu privire la modalitatea de desfasurare a probei suplimentare. Acesta este disponibil
pentru asigurarea asistentei în situatiile în care exista probleme tehnice.

Secretarul comisiei de concurs asigura supravegherea candidatilor pe toata perioada
testarii.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina minimum   50% din
punctajul aferent testului.

Intervalul de timp alocat pentru proba este stabilit de expertul desemnat.
Dupa încheierea    testarii, expertul desemnat    corecteaza subiectele tratate de

candidate și evaluează lucrarile cu calificativele "admis" sau "respins", completand pentru
fiecare candidat fisa individuala, pe care le inmaneaza secretarului comisiei de concurs.

În situatia   in care candidatul obtine punctajul minim necesar promovarii acestei
probe, se consideră "admis".



În situatia in care  candidatul   nu obtine punctajul minim necesar promovarii acestei
probe, se considera "respins".

Rezultatul probei suplimentare se comunica de secretarul comisiei de concurs prin
afisare la locatia de desfasurare a probei suplimentare si pe pagina de internet a autoritatii in
termen de maxim 60 minute de la finalizarea corectarii..

Candidatii declarati "respins" pot depuue contestatii la rezultatul probei suplimentare
in termen de 60 minute de la afisarea acestora.

Secretarul comisiei de concurs informeaza expertul desemnat pentru solutionarea
contestatiilor care dispune   de 60 minute pentru solutionarea acestora, incepand din
momentul incetarii perioadei de depunere.

Expertul desemnat pentru solutionarea contestatiilor completeaza fisa individuala,
pe care o inmaneaza secretarului comisiei de concurs.

Rezultatul final al probei suplimentare, in urma solutionarii contestatiilor, se
comunica de secretarul comisiei de concurs prin afisare la locatia de desfasurare a probei
suplimentare si pe pagina  de internet  a  autoritatii  in  termen  de maxim  60 minute  de  la
finalizarea   solutionarii contestatiilor.

La proba scrisa a concursului participa doar candidatii declarati admisi la proba
suplimentara de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei.



8. Anexe

Anexa nr. 1 - Fisa individuală pentru expertii nominalizati la proba suplimentara de testare a
competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei

Anexa nr. 2 - Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor specifice în domeniul
tehnologiei informatiei la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice

Anexa nr. 3 - Fisa individuala pentru expertii nominalizati privind solutionarea
contestatiilor la proba suplimentara de testare a competentelor specifice în domeniul
tehnologiei informatiei

Anexa nr. 4 - Rezultatul final al probei suplimentare de testare a competentelor specifice
in domeniul tehnologiei informatiei la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice



Anexa nr. 1

Fisa individuală pentru expertii nominalizati la proba suplimentara de
testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei

Functia publica/Functiile publice pentru care se organizeaza concursul:
__________________________________________________________
Numele si prenumele, functia expertului nominalizat:
_____________________________________________________
Informatii privind proba suplimentara de testare a competentelor specifice in domeniul
tehnologiei informatiei:

Nivelul de cunoastere (baza/ mediu/ avansat): _______________________________

Data desfasurarii probei suplimentare:______________________________________

Numele si prenumele candidatului:________________________________________

Rezultatul probei suplimentare (admis/respins):_______________________________

Semnatura expertului nominalizat:_________________________________________



Anexa nr. 2

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor specifice
in domeniul tehnologiei informatiei la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de

Conform prevederilor Procedurii pentru organizarea și desfasurarea probei suplimentare in
vederea evaluarii in domeniul tehnologiei informatiei in cadrul concursurilor de ocupare a
functiilor publice organizate de Pr imăr ia  Munic ip iulu i  Topl i ț a , in calitate de autoritate publica,
expertii nominalizati prin________________________________

Comunica urmatoarele rezultate ale probei suplimentare:

Nr.
Crt.

Nume și prenume candidați Funcția pentru care
se organizează
proba suplimentară

Nivelul pentru care
s-au testat
competențele
specifice în cadrul
probei
suplimentare

Rezulatul probei
suplimentare
(admis/respins)

1.

2.

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de _______________________

ora _______________ la sediul_______________________________________________________

Afisat astazi ______________ , ora   ______________ , la sediul______________

Secretar,



Anexa nr. 3

Fișa individuala pentru expertii nominalizati privind solutionarea contestatiilor la
proba suplimentară de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei
informatiei

Functia publica/Functiile publice pentru care se organizeaza concursul:
__________________________________________________________
Numele si prenumele, functia expertului nominalizat:
_____________________________________________________
Informatii privind soluționarea contestațiilor la proba suplimentara de testare a
competentelor specifice in domeniul tehnologiei informatiei:
Nivelul de cunoastere (baza/ mediu/ avansat):  _______________________________

Data desfasurarii probei suplimentare:______________________________________

Data și ora soluționării contestației: _______________________________________

Numele si prenumele candidatului:________________________________________

Rezultatul probei suplimentare (admis/respins):_______________________________
Rezultatul soluționării contestării probei suplimentare (admis / respins):___________

Semnatura expertului nominalizat:_________________________________________



Anexa nr. 4

Rezultatul final al probei suplimentare de testare a competentelor specifice in domeniul tehnologiei
informatiei la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de_____________________

Conform prevederilor Procedurii pentru organizarea și desfasurarea probei suplimentare in
vederea evaluarii in domeniul tehnologiei informatiei in cadrul concursurilor de ocupare a
functiilor publice organizate de Pr imăr ia  Munic ip iulu i  Topl i ț a , in calitate de autoritate publica,
expertii nominalizati prin_______________________________________________________________

Comunica urmatoarele rezultate ale probei suplimentare:

Nr.
Crt.

Nume și prenume candidați Funcția pentru care
se organizează
proba suplimentară

Nivelul pentru care
s-au testat
competențele
specifice în cadrul
probei
suplimentare

Rezulatul probei
suplimentare
(admis/respins)

1.

2.

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de  _______________________

ora  _______________     la sediul_______________________________________________________

Afisat astazi      ______________ , ora   ______________ , la sediul______________

Secretar,


