Potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, proba suplimentară pentru
testarea competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei se
desfăşoară după selecţia dosarelor, la data şi ora stabilită în documentaţia
aferentă concursului şi se evaluează cu calificativul "admis" sau "respins". Pe
baza condiţiilor specifice ale funcţiei publice, cu privire la competenţele
specifice în domeniul tehnologiei informaţiei şi a nivelului de cunoştinţe
prevăzut în fişa postului, se va stabili şi nivelul de dificultate al testării: de bază,
mediu sau avansat, în conformitate cu tematica afişată pe website-ul Inspecţiei
Judiciare.
Înainte de începerea probei suplimentare, se face apelul nominal al
candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv
verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza
buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă
identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului
nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a
cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt
consideraţi absenţi.
După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage
eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi
însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care
asigură supravegherea.
Anterior începerii probei suplimentare, expertul IT desemnat instruieşte
candidaţii cu privire la modalitatea de desfășurare a probei suplimentare. De
asemenea, acesta este disponibil pentru asigurarea asistenţei în situaţiile în
care există probleme tehnice.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minim 50% din
punctajul aferent testului pentru nivelul de dificultate la care participă.
Intervalul de timp alocat pentru probă este acelaşi pentru toate nivelurile de
dificultate. Acesta nu poate depăşi 60 minute.
Candidatul are obligaţia de a preda secretarului comisiei de concurs
lucrarea de specialitate, la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat,
semnând borderoul special întocmit în acest sens.
În situaţia în care candidatul nu obţine punctajul minim necesar
promovării acestei probe, se consideră "respins".
În situaţia în care candidatul obţine punctajul minim necesar promovării
probei, acesta se consideră "admis".

Rezultatul probei suplimentare se comunică de către secretarul comisiei
de concurs prin afişare la locaţia de desfăşurare a probei şi pe pagina de
internet a I.J., în termen de maxim 1 oră (60 minute) de la finalizarea corectării.
Candidaţii declaraţi „respins” pot depune contestaţii la rezultatul probei
suplimentare în termen de 1 oră (60 minute) de la afişarea acestora.
Rezultatul final al probei suplimentare, în urma soluţionării contestaţiilor,
se comunică de către secretarul comisiei de concurs prin afişare la locaţia de
desfăşurare a probei şi pe pagina de internet a I.J., în termen de maxim 1 oră
(60 minute) de la finalizarea soluţionării contestaţiilor.
La proba scrisă a concursului de ocupare participă numai candidaţii care
au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea probei suplimentare de
testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei.

