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MOTIVAŢIE 
Portalul pentru gestiunea concursurilor a fost creat pentru a veni în ajutorul preşedinţilor şi a secretarilor de 

concurs ce vor utiliza portalul de management al funcţiilor publice și al funcţionarilor publici în vederea gestiunii 

concursurilor. 

Portalul asigură gestiunea candidaților la concurs, accesul la informațiile și documentele ce stau la baza organizării 

concursurilor, generarea subiectelor pe funcție publică, precum și gestiunea probelor suplimentare de verificare a 

cunoştinţelor în domeniul IT. 

Totodată utilizarea Portalului asigură organizarea în mod transparent a concursurilor prin modalitatea de 

generare a subiectelor și a momentului în care acestea pot fi generate. 

După susținerea probei suplimentare de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT, rezultatul testării poate fi 

vizualizat automat în cadrul Portalului.  
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SCHEMA PROCESULUI DE EXTRAGERE AUTOMATĂ A SUBIECTELOR 
 

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2 

Reprezentanții ANFP înscriu 

persoanele desemnate în comisiile 

de concurs și aplicația transmite 

automat datele de autentificare 

către comisie 

 Pasul 3 

Comisia desemnată (Președintele 

comisiei, Secretarul comisiei și Membrul 

comisiei) se conectează pe platforma 

dedicată gestiunii subiectelor cu datele 

primite de la ANFP 

Secretarul comisiei 

creează structura 

de subiecte  

Membru comisie 

Pasul 1 

Instituția transmite către ANFP 

componența comisiei de concurs 

(secretarul, președintele și membrii)  

 

Președinte comisie 

Președintele comisiei adaugă 

propunerile de subiecte 

Membrii comisiei 

adaugă propunerile 

de subiecte 

Secretar comisie 

După adăugarea 

propunerilor de 

subiecte Secretarul 

comisiei validează 

subiectele 

Crearea structurii subiectelor și 

realizarea propunerilor de subiecte 

Președintele comisiei extrage 

subiectele de concurs și le 

printează nu mai devreme de 30 

de minute înaintea începerii 

probei de concurs 

Președintele comisiei poate 

invalida structura/propunerile 

de subiecte 
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AUTENTIFICAREA PE PORTAL 
Autentificarea pe portalul de management al funcţiilor publice si al funcţionarilor publici - https://www.anfp.gov.ro 

- în vederea gestiunii se realizează cu ajutorul conturilor create de ANFP pentru concursul respectiv. Pentru fiecare 

concurs se vor genera două conturi:  

- unul pentru preşedintele comisiei de concurs – care permite vizualizarea de informaţii şi extragere de 

subiecte; 

- unul pentru secretarul comisiei de concurs – care permite vizualizarea de informaţii şi gestiunea 

candidaţilor şi a probelor suplimentare. 

Conturile sunt în mod automat create şi transmise preşedintelui respectiv secretarului comisiei de concurs. Fiecare 

concurs are un cont şi parola unică ce sunt valabile până în ziua concursului. După data de desfăşurare a 

concursului conturile şi parolele asociate nu mai sunt valabile.  

Autentificarea se face pe portalul de management al funcţiilor publice si al funcţionarilor publici 

https://www.anfp.gov.ro, în locul codului fiscal solicitat se introduce numele de utilizator furnizat (vezi Figura 1) 

ATENŢIE 

La scrierea parolei se 

face diferenţierea între 

literele mari şi literele 

mici. O metodă mai 

uşoară de a introduce 

parola este ca aceasta 

sa fie copiată din mail-

ul transmis de ANFP 

(copy / paste). 

 

Odată introduse 

în mod corect 

numele de 

utilizator şi parola 

şi apăsat butonul 

Verifica parola, 

este deschisă o 

pagină de 

acceptare a 

termenilor de 

utilizare a 

portalului (Fig. 2). 

În această pagină 

utilizatorul este 

informat că 

operaţiile acestuia 

vor fi înregistrate 

şi i se va cere să-și confirme identitatea.  

 

In loc de codul fiscal se va introduce  numele de 

utilizator furnizat prin email (ex: PCFP3247) 

 

Figura 1 

Figura 2 
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Descriere funcţionalităţi 

Portalul pentru gestiunea concursurilor dispune de o serie de funcționalități care 

vin în sprijinul instituțiilor în vederea organizării concursurilor pe funcție 

publică de la gestionarea candidaților, vizualizarea documentelor și informațiilor 

specifice concursului, extragerea automată a subiectelor de concurs până la 

organizarea probei suplimentare IT prin integrarea Portalului cu Platforma de 

eLearnig www.anfponline.ro.  Aceste funcționalități sunt accesibile prin 

intermediul secțiunii poziționate în partea dreaptă a paginii web (Fig.3). Astfel, 

din acestă secțiune pot fi accesate următoarele opțiuni (Link-uri): 

Informații concurs  

Prin accesarea acestei opțiuni se deschide o pagină cu informații despre concurs. 

Aceasta pagină este deschisă în mod automat și în momentul accesării 

portalului, după ce președintele sau secretarul comisiei își confirmă identitatea. 

Documente concurs 

Prin accesarea acestei opțiuni se deschide o pagina web în care pot fi vizualizate 

toate documentele specifice concursului (Fig. 5). 

Înscriere participanți concurs 

Prin accesarea acestei opțiuni se deschide o pagina web pentru înscrierea 

candidaţilor admişi la selecţia dosarelor. Inscrierea candidaților se poate face de 

către secretarul comisiei de concurs, după ce în prealabil acesta s-a autentificat 

cu userul și parola primite pe e-mail. 

Gestiune subiecte 

Prin accesarea acestei opțiuni se deschide o pagină web pentru gestionarea 

seturilor de subiecte de către persoanele desemnate în comisia de concurs. În funcție de rolurile alocate persoanelor 

desemnate în comisie, aceștea pot aduce modificări seturilor de subiecte. 

Proba suplimentară IT 

In cadrul acestei secțiuni sunt gestionați candidații care urmează să susțină probe suplimentare IT. Totodată în 

această secțiune sunt afișate rezultatele testărilor din platforma de eLearning. 

Extragere subiecte 

Din cadrul acestei secțiuni sunt generate, de către președintele comisiei de concurs, în mod automat subiectele pe 

funcție publică din cadrul unui concurs.  

Rezultate concurs 

In cadrul acestei secțiuni se pot adăuga rezultatele candidaților la concurs și publicarea acestora pe site-ul ANFP. 

Istoric operații 

În cadrul acestei secțiuni este vizualizat jurnalul operațiunilor realizate în ordine cronologică, atât de către 

președintele comisiei cât și de către secretarul comisiei de concurs. 

Logout 

Această opțiune permite deconectarea utilizatorului de la aplicație. Se recomandă deconectarea de la aplicației ori 

de câte ori utilizatorul părăsește biroul. 

 

 
Figura 3 

http://www.anfponline.ro/
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Instrucțiuni documente semnate electronic 

Aici se găsesc informații privind accesarea documentelor semnate electronic încărcate pe Portal de către ANFP. 

Utilizare portal ANFP pentru gestiunea concursurilor 

Aici se găsesc informații privind instrucțiunile de utilizare portal de management al funcțiilor publici și al funcționarilor 

publici pentru gestiunea concursurilor https://www.anfp.gov.ro/. 

Contact 

Aici se găsesc informații de contact ale personalului din cadrul ANFP.   

https://www.anfp.gov.ro/
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UTILIZARE PORTAL 

Informaţii concurs 
 

Prin accesarea acestei opțiuni se deschide o pagină cu informații despre concurs. Aceasta pagină este deschisă în 

mod automat și în momentul accesării portalului, după ce președintele sau secretarul comisiei își confirmă 

identitatea. 

Această pagină afișază următoarele categorii de informații (Fig. 4): 

- Denumirea concursului  

- Tipul concursului (ex: promovare pe functie publica de conducere) 

- Starea concursului (ex: amânat) 

- Data desfășurării concursului (ex: data și ora desfășurării probelor suplimentare, a probei scrise și a 

interviului) 

- Condițiile de participare la concurs 

- Bibliografia concursului 

- Componența comisiei de concurs (inclusiv adresele de email ale membrilor comisiei) 

- Posturile scoase la concurs (funcția, compartimentul, institutia, adresa de email, etc) 

 

Totodată, după cum se observă și în figura de mai jos, sunt afișate informații referitoare la probele suplimentare 

de IT și limbă străină. În cazul în care există probă suplimentară IT, secretarul trebuie neapărat să adauge 

candidații în vederea susținerii acesteia, în caz contrar proba suplimentară nu va putea fi organizată. 

Figura  

  

 
Figura 4 
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Documente concurs 
Prin accesarea acestei pagini se deschide o pagina web în care pot fi vizualizate toate documentele specifice 

concursului (Fig. 5). Documentele specifice concursului sunt semnate electronic, de către reprezentanții ANFP, 

acestea reprezentând acte oficiale cu valoare legală în conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind 

semnătura electronică. 

Documentele sunt afișate sub formă de listă, în ordine cronologică, iar pentru fiecare document în parte sunt afișate 

informații privitoare la data documentului, tipul acestuia, observații (nr. înregistrare, denumire fișier) și starea 

acestuia. 

Pentru a descărca și vizualiza un document se accesează opțiunea Descarcă din dreptul documentului, după care 

documentul poate fi deschis (Open...) sau salvat (Save...) pe calculator în locația dorită. 

Atenție! Unele documente sunt semnate electronic (au extensia .p7s sau .p7m). Pentru a accesa respectivele 

documente trebuie instalata aplicația ShellSAFE Verify, aceasta putând fi descărcată din cadrul paginii 

Documente concurs. Instalarea aplicației se face în conformitate cu Instrucțiunile de gestionare documente semnate 

electronic accesibile prin link-ul specific. 

 

Această secțiune poate fi accesată atât de către secretarul comisiei de concurs cât și de către președintele acesteia. 

 

 

 

 

 

  

 

De aici se descarcă documentul 

Figura 5 



 7/30/2021 

Instrucţiuni utilizare portal ANFP în vederea gestiunii concursurilor 9  

Gestiune candidaţi concurs 
Prin accesarea acestei opțiuni se deschide pagina specifică înscrierii candidaţilor admişi (Fig. 6) la selecţia 

dosarelor. Inscrierea candidaților se poate face de către secretarul comisiei de concurs, după ce în prealabil acesta 

s-a autentificat cu userul și parola primite prin e-mail. În această pagină, prin accesarea link-ului Adaugă un nou 

candidat pentru postul selectat – corespunzător postului la care se dorește adăugarea candidaților, se deschide 

pagina „Înscriere candidați admiși la selecția dosarelor” (Fig. 7) unde vor fi completate datele specifice fiecărui 

candidat (CNP, Nume, Prenume, Localitate,  adresa de email, profesia și funcția).  

 

Atenție! Toate câmpurile sunt obligatorii la completare pentru adăugarea candidatului.  

În cazul adresei de e-mail, dacă aceasta nu este cunoscută se va introduce o adresă fictivă de tipul: 

nume.prenume@anfp.ro. (unde nume – reprezintă numele candidatului, iar prenume – reprezinta primul prenume 

al candidatului).  

După completarea datelor, pentru adăugarea candidatului se apasă link-ul Insert, iar dacă se renunță la adăugarea 

candidatului se apasă link-ul Cancel, după cum se poate observa în imaginea de mai jos. 

 

 

După adăugarea candidaților admiși la selecția dosarelor,  pagina specifică înscrierii acestora va afișa toți candidații 

după cum se poate observa în Fig. 8.  

 

 

Pentru adăugare se utilizează Insert, iar 

pentru a renunța se utilizează Cancel 

Figura 6 

Figura 7 

mailto:nume.prenume@anfp.ro
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Pentru a modifica datele unui candidat, sau pentru a șterge un candidat se vor 

accesa link-urile Modifică, respectiv Șterge -localizate în partea dreaptă a 

paginii în dreptul fiecărui candidat (Fig. 8). În cazul operației de ștergere apare 

o fereastră de confirmare după cum se observă și în imaginea alăturată.  

 

 

 

În cazul modificării datelor unui candidat, după operarea modificărilor (Fig. 9) se va accesa link-ul Update, iar 

dacă se renunță la actualizarea datelor se va accesa link-ul Cancel. 

 

IMPORTANT! 

Candidații trebuie să fie adăugați cu cel puțin 48 de ore înaintea susținerii probei suplimentare. În cazul în care 

candidații nu au fost adăugați în baza de date, proba suplimentară de IT nu va putea fi organizată. 

 

 

 

 

Pentru modificare date candidat se utilizează Modifica, iar pentru 

a șterge un candidat se utilizează Cancel 

Pentru actualizarea datelor se utilizează Update, iar pentru a 

renunta la modificarea datelor se utilizează Cancel 

Figura 8 

Figura 9 
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Gestiune subiecte concurs 
Prin selectarea funcționalității „Gestiune subiecte” ca instrument de lucru, persoanele desemnate în comisia de 

concurs pot efectua o serie de operații, în funcție de rolurile alocate (Fig. 10). 

Rol Președinte comisie: 

- Drept de creare/modificare structură subiecte 

- Drept de adăugare/actualizare propuneri subiecte 

- Drept de extragere subiecte/validare/invalidare subiecte 

Rol Secretar comisie: 

- Drept de creare/modificare structură subiecte 

- Drept validare subiecte 

 

Rol Membru comisie: 

- Drept de adăugare/actualizare propuneri subiecte 

 

Adăugare set nou de subiecte. Aplicația afișează implicit un singur set de subiecte, constând din 5 subiecte x 

20 puncte fiecare. Se pot crea unul sau mai multe seturi de subiecte, utilizând pentru primele două subiecte baza 

de date aferentă bibliografiei generale, iar pentru celelalte subiecte, cele 5 propuneri formulate de către membrii 

comisiei de concurs pentru fiecare tematică din bibliografie. Pentru fiecare set de subiecte introdus, aplicația pune 

la dispoziția utilizatorilor opțiunile de modificare, respectiv de ștergere a acestora, și indică starea respectivului 

set (validat/nevalidat). 

 

Butonul „Deschide” nu va fi activ până la finalizarea definirii structurii. 

După apăsarea butonului „Defineste structura”, utilizatorii desemnați pot efectua operațiunile necesare definirii 

setului de subiecte prin parcurgerea următoarelor secțiuni principale: 

a. Set de subiecte 

b. Subiecte 

c. Bibliografie generală 

d. Bibliografie specifică 

e. Validare și salvare 

Astfel după apăsare se va deschide o pagină de tip Wizard care va face posibilă introducerea datelor necesare 

realizării setului de subiecte. Pagina de tip Wizard este utilizabilă o singură dată fără a mai fi posibilă o revenire 

ulterioară la aceasta. 

 

Figura 10 
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Set de subiecte 

 

 

În această secțiune se stabilește denumirea institutiei (antet foi subiecte) care presupune introducerea denumirii 

instituției care va fi prezentă în antetul foilor din cadrul subiectelor, denumirea setului de subiecte și numărul 

subiectelor (Fig. 11). 

Denumirea setului de subiecte este denumirea lucrării scrise prezentă în titlul foilor din cadrul subiectelor.   

După completare se apasă pe butonul „Continuă” care deschide secțiunea de subiecte. 

Subiecte 

 

Figura 11 

Figura 12 
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În secțiunea Subiecte se alege tipul de bibliografie și punctajul asociat fiecărui subiect în parte (Fig. 12). 

Bibliografia este împărțită în două tipuri: 

• Bibliografia generală - subiectul va fi extras din colecția de subiecte ANFP 

• Bibliografia specifică - subiectul va fi extras din propunerile de subiecte făcute de către membrii comisiei de 

concurs. 

 

Implicit primele două subiecte sunt din bibliografia generală care au punctaj implicit de 20 puncte, astfel încât 

să nu se poată modifica punctajul la subiectele din bibliografia generală.  

Pentru subiectele din bibliografia specifică, punctajul poate fi modificat la fiecare subiect cu condiția ca totalul 

subiectelor să fie 100 puncte. 

După selectarea bibliografiei generale și biblografiei specifice și după alocarea punctajului aferent fiecărui 

subiect din biblografia specifică se apasă pe butonul continua care va face trecerea la următoarea secțiune și 

anume : Bibliografia generală (Fig 13). 

Bibliografia generală 

 

 

Dacă cel puțin un subiect a fost stabilit ca fiind din bibliografia generală, atunci, în fereastra următoare, se va 

defini structura bibliografiei generale Organizată pe Categorii și subcategorii, unde secretarul comisiei poate 

debifa anumite subcategorii din bibliografia generală conform bibliografiei publicate la lansarea concursului.  

 

Subiectele setate ca fiind din bibliografia generală vor fi extrase aleatoriu doar din subcategoriile selectate de către 

secretarul comisiei.  

 

După selectarea categoriilor de subiecte din baza de date ANFP se va apăsa butonul „Continuă” pentru a trece la 

următoarea categorie, de bibliografie specifică (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 
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Bibliografia specifică 

 

 

 

In categoria bibliografiei specifice, implicit, fiecare subiect are o singură tematică/element bibliografic (care poate 

fi editată). Pe butonul „Adaugă tematică” se poate adăuga o nouă tematică dacă este cazul. 

După completarea tematicii se apasă butonul „Continuă” pentru a trece la categoria de validare și salvare (Fig 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 
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Validare și salvare 

 

 

În această secțiune se verifică corectitudinea datelor introduse anterior. Dacă datele sunt corecte se apasă butonul 

„Salvează structura”. 

 

După salvare, în gestiunea subiectelor de concurs butonul de definire a structurii nu mai este vizibil.  

 

Următorul pas este deschiderea setului de subiecte creat prin apăsarea butonului „Deschide”. 

 
 

După apăsarea butonului se va deschide setul de subiecte creat anterior (Fig. 16) cu posibilitatea adăugării unui 

alt subiect, modificarea tematicilor adăugate anterior sau adăugarea unor noi tematici cât și punctajul aferent 

tematicilor.  

Figura 15 
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Apăsând butonul „Modifică” (Fig. 17) se aduc modificări asupra tematicilor și punctajelor aferente, cât și 

posibilitatea adugării altor tematici prin apăsarea butonului „Adaugă tematică”. 

 
 

După modificări se apasă butonul „Salvează”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Figura 17 
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Adăugarea propunerilor de subiecte de către membrii comisiei 

 

După ce structura subiectelor a fost realizată, în baza consultărilor dintre membrii și președintele comisiei de 

concurs, în ziua probei scrise a concursului, Membrii și Președintele comisiei de concurs pot adăuga propunerile 

de subiecte, după autentificarea cu userul și parola primate pe email. 

În dreptul fiecărei tematici/Element bibliographic, după apăsarea butonului „Adaugă propunere subiect” se 

introduc propunerea de subiect și baremul corespunzător (Fig. 18). 

 
 

După actualizare se utilizează butonul „Salvează”. 

 

După salvarea propunerii de subiect sunt disponibile următoarele operații (Fig. 19): 

- Modificarea propunerii existente (Butonul este valid în momentul în care cursorul mouse-ului este 

poziționat pe propunerea de subiect) 
- Ștergerea propunerii existente (Butonul este valid în momentul în care cursorul mouse-ului este 

poziționat pe propunerea de subiect) 
- Adăugarea unei noi propuneri (Butonul este valid în momentul în care cursorul mouse-ului este 

poziționat pe titlul tematicii) 

 
 

Figura 18 

Figura 19 
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După verificarea corectitudinii datelor cuprinse în setul de subiecte propus, în vederea extragerii subiectelor, se 

apasă butonul de validare, după care nu se vor mai putea aduce modificări ulteriore propunerilor sau setului de 

subiecte (Fig. 20). 

 

Reguli privind validarea: 

 

- Punctajul total trebuie sa fie 100 puncte. 

- Fiecare Tematica/Element bibliographic trebuie sa cuprindă minim 2 propuneri de subiecte. 

- Fiecare membru/președinte de comisie trebuie să facă minim 3 propuneri de subiecte. 

 

 
 

  

Figura 20 
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Susţinere proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT 
 

In cadrul acestei secțiuni sunt gestionați candidații care urmează să susțină probe suplimentare IT. Totodată în 

această secțiune sunt afișate rezultatele testărilor după ce acestea au fost susținute pe platforma de eLearning 

( www.anfponline.ro ). 

În cadrul acestei pagini se pot observa 4 coloane care oferă informații privind stadiul probei suplimentare IT, astfel: 

• Cont platformă eLearning – conține informații privind existența contului candidatului pe platforma 

de eLearning www.anfponline.ro (NU are cont – candidatul nu ar e cont / Cont activ – candidatul are 

cont) (Fig. 21); 

• Informații cont – în cazul în care candidatul are cont pe platforma de eLearning, în această coloană 

apare un link (Generează informații cont / Descarcă informații cont) (Fig. 22)  de unde poate fi descărcat 

un document (Fig. 23) ce conține informațiile de autentificare pe platforma de eLearning pentru 

candidatul respectiv; 

• Proba suplimentară – cuprinde informații privind susținerea sau nesusținerea probei suplimentare 

(Fig. 21);  

• Rezultate – în cazul în care candidatul a susținut proba suplimentară IT, în această coloană apare un 

link (Preia rezultat) (Fig. 27) de unde poate fi descărcat un document ce conține informații privind 

rezultatul probei suplimentare (Fig. 28). 

În vederea susținerii probei suplimentare,  pentru concursurile care au ca și condiție deținerea de cunoștințe PC 

(nivel baza, mediu sau avansat), trebuie parcurse mai multe etape: 

1. În baza utilizatorului și parolei primite pe e-mail, după cum a fost descris în secțiunea AUTENTIFICAREA 

PE PORTAL, secretarul comisiei de concurs va adăuga candidații admiși la selecția dosarelor în 

conformitate cu instrucțiunile din secțiunea GESTIUNE CANDIDAŢI CONCURS, după ce în prealabil a 

verificat componența comisiei și corectitudinea informațiilor specifice concursului conform instrucțiunilor 

din cadrul secțiunii DOCUMENTE CONCURS; 

2. Este accesat din meniu link-ul Proba suplimentară IT, după care se va deschide pagina „Susţinere proba 

suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT” (Fig. 21). În această pagină sunt afișați toți 

candidații, adăugați de secretarul comisiei, înscriși pe un post pentru ocuparea căruia este necesară 

susținerea unei probe suplimentare IT.  

 

 

3. Cu cel mult 48 de ore înaintea susținerii probei suplimentare, vor fi create conturile candidaților (de către 

reprezentanții ANFP) pentru accesarea platformei de eLearning (www.anfponline.ro/sin4 ). Important!: 

pentru crearea conturilor, candidații trebuie să fie introduși deja pe Portal de către secretarul comisiei de 

concurs.  

Figura 21 

http://www.anfponline.ro/
http://www.anfponline.ro/
http://www.anfponline.ro/sin4
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În cazul în care au fost create conturile candidaților, după cum 

se observă și în figura de mai sus,  în coloana Cont platformă 

eLearning va fi afișat Cont activ, iar în coloana Informații 

cont va fi afișat link-ul Generează informații cont sau Descarcă 

informații cont (dacă documentul a fost generat). Prin accesarea 

acestui link se deschide o fereastră de dialog (Fig. 22) din care 

se poate alege deschiderea sau salvarea documentui ce cuprinde 

informațiile de autentificare pe platforma de elearning (Fig. 23). 

 

4. În momentul începerii probei suplimentare de IT, secretarul 

comisiei de concurs va Tipări și înmâna câte un exemplar al 

documentului de Informații cont platformă de eLearning 

(Fig.23) fiecărui candidat,  după care va tipări un exemplar al 

Borderoului de predare parole eLearning (Fig. 24) accesibil prin 

link-ul specific. Pe Borderou trebuie să semneze toți candidații 

prezenți care au primit datele de autentificare pe Portal (Fig. 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aici se deschide Borderoul de predare parole eLearning 

Figura 22 

Figura 23 

Figura 25 

Figura 24 
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5. În vederea susținerii probei suplimentare IT, 

candidații trebuie să aibă acces la un calculator 

conectat prin internet la platforma de eLearning 

a ANFP – www.anfponline.ro/sine4. (Fig. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidații trebuie să se conecteze cu utilizatorul și 

parola primite  

După autentificare, se va deschide o pagină în care 

se va regăsi proba suplimentară IT cu nivelul de 

dificultate specific 

Pentru a trece la ecranul următor, 

candidatul trebuie să acceseze link-ul Intră 

Pentru a începe testarea, candidatul trebuie să 

acceseze butonul Începe testul 

La începutul testului, candidatul va fi înștiințat  

că are 15 minute la dispoziție pentru 

finalizarea acestuia. 

Testul conține 15 întrebări tip grilă, 

corespunzătoare nivelului de dificultate, cu 

unul sau mai multe răspunsuri corecte 

După parcurgerea testului este afișată 

fereastra alăturată care conține informații 

privind durata testului, răspunsuri corecte, 

rezultatul testului, etc. Pentru promovare, 

candidatul trebuie să răspundă corect la 

minim 8 întrebări 

Figura 26 

http://www.anfponline.ro/sine4
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6. În momentul finalizării testului, pe Portal, în cadrul secțiunii Proba suplimentară IT (Fig. 27), pe coloana  

Proba suplimentară este afișat masajul „Testare susținută”, iar în coloana Rezultate este afișat link-ul 

Preia rezultat  de unde poate fi descărcat un document ce conține informații privind rezultatul probei 

suplimentare (Fig. 28). 

 

 

Secretarul comisiei va imprima, pentru fiecare candidat, documentul cu informații privind rezultatul 

probei suplimentare (Fig. 28). Candidații trebuie să semneze documentul care va fi păstrat la dosrul de 

concurs (acesta fiind dovada promovării sau nepromovării probei suplimentare de testare a cunoștințelor 

IT). 

 

 

 

 
 

Candidații declarați admiși la proba suplimentară IT și limbă străină (dacă este cazul) pot participa la 

proba scrisă  din cadrul concursului. 

Figura 27 

Figura 28 
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Extragere subiecte concurs pe funcţie publică 

 

Din cadrul acestei secțiuni sunt generate, de către președintele comisiei de concurs, în mod automat subiectele pe 

funcție publică din cadrul unui concurs (Fig. 29).  

Înaintea începerii concursului cu cel mult 30 minute, după ce s-a autentificat corespunzător pașilor prezentați în 

cadrul secțiunii „AUTENTIFICAREA PE PORTAL”, președintele comisiei de concurs poate genera subiectele de 

concurs pentru funcția publică.  Generarea subiectelor se face accesând linkul Extragere subiecte (poziționat în 

partea dreaptă a paginii web) moment în care este afișată pagina specifică extragerii subiectelor. 

În cazul în care sunt mai mult de 30 minute până la începerea probei scrise din cadrul concursului, atunci 

președintele comisiei nu poate accesa butonul de extragere subiecte concurs, acesta fiind dezactivat. 

Extragerea se face în mod automat și se generează documentul care cuprinde subiectele de concurs. Pentru a 

descărca se apasă butonul „Descarcă” (din secțiunea Documente concurs)(Fig. 30). 

 

In cazul în care Comisia constată anumite erori sau nereguli privind subiectele generate (Ex: din eroare au fost 

făcute propuneri din afara bibliografiei și au fost extrase în cadrul subiectelor), există posibilitatea Invalidării 

structurii/propunerilor de subiecte.  

Operația de Invalidare poate fi realizată de către președintele comisiei cu consemnarea motivelor ce au dus la 

această situație. 

Membrii și președintele comisiei pot rectifica situația după care, secretarul comisiei poate valida din nou 

structura/propunerile de subiecte, după care butonul Extrage subiecte concurs devine activ. 

Documentul PDF cuprinde două variante de subiecte și baremurile corespunzătoare (Fig. 31). 

Figura 29 

Figura 30 
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Figura 31 
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Rezultate concurs 
În cadrul acestei secțiuni se pot realiza următoarele operații (Fig 32): 

- Selectarea probei din cadrul concursului (ex. Rezultate probă selecție dosare, Rezultate probă scrisă, Rezultate 

probă interviu, etc.) 

- Selectarea candidatului din cadrul concursului 

o Absent/Prezent 

o Punctajul obținut 

o Observații 

- Adăugare rezultat 

 După vizualizarea datelor introduse se poate realiza publicarea datelor pe site-ul agenției prin apăsarea butonului  

„Publică rezultate pe site”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 
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Istoric Operații 
 

În cadrul acestei secțiuni este vizualizat 

jurnalul operațiunilor realizate în ordine 

cronologică, atât de către președintele 

comisiei cât și de către secretarul comisiei 

de concurs, așa cum se poate observa în 

figura alăturată (Fig 33). 

 

 

 

 

 

https://www.anfp.gov.ro 
Figura 33 

https://www.anfp.gov.ro/

