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PROCEDURA  
de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a 

competențelor/cunoștințelor specifice în domeniul IT, pentru concursul de recrutare 
organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar - contabilitate, administrativ, 

resurse umane și salarizare, Compartiment achiziții publice și informatică 
 
 

Data, ora și locul de desfășurare a probei suplimentare de testare a 
competențelor/cunoștințelor specifice în domeniul IT: 04.08.2022, ora 1000, la sediul 
Instituției Prefectului – Județul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 Buzău. 
 
Rezultatul evaluării competenţelor/cunoștințelor specifice testate prin proba 
suplimentară se stabileşte prin acordarea calificativelor «admis» sau «respins» 

 
1. Descrierea probei suplimentare  
 - vor fi testate cunoștințele/competențele în domeniul IT: rețele de calculatoare, 
sisteme de operare, baze de date, abilități software; 
 - nivelul cunoștințe/competențe solicitat: avansat  
 
2. Modalitatea de evaluare şi de stabilire a rezultatului «admis» sau «respins»; 
 - proba se va desfășura sub formă de interviu, susținut cu un expert în domeniu 
 - proba constă într-un set de 10 întrebări, formulate conform Programei analitice 
a probei suplimentare de verificare a cunoștințelor în domeniul IT – nivel avansat 
și a bibliografiei, ambele  publicate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Buzău în 
secțiunea dedicată concursului de recrutare. 
 - pentru a fi admiși, candidații vor trebui să răspundă corect și complet la cel puțin 
5 întrebări 
 
3. Modalitatea de comunicare a rezultatului - prin afișare pe site-ul Instituției 
Prefectului - Județul Buzău în secțiunea dedicată concursului de recrutare. 
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4. Termenul de contestare şi termenul de soluţionare a contestaţiei: 
 - termenul de depunere a contestațiilor - 24 de ore de la data și ora afișării 
 - termenul de soluționare a contestațiilor - 24 de ore de la data și ora depunerii 
contestației  
 
5. Modalitatea de comunicare a rezultatului final al probei suplimentare: prin 
afișare pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Buzău în secțiunea dedicată concursului 
de recrutare. 
 
Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidaţii declaraţi 
admişi la proba suplimentară. 
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