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Ghid Platforma informatica pentru selectie candidati pentru 
ocuparea postului de director general 

 

1.	Candidat	

Primul pas pentru candidat e selectia optiunii Register din pagina principala: 

 
In pagina noua, se completeaza toate campurile: adresa de email a candidatului (obligatoriu 
adresa de email trebuie sa existe), o parola aleasa, si se bifeaza optiunea “Nu sunt robot”: 

 
Dupa completarea acestor campuri, candidatul va selecta “Register now”. Se trimite automat 
un email de verificare pe adresa de email introdusa de candidat. Candidatul trebuie sa isi 
verifice mailul (inclusiv folderul de SPAM) si sa faca click pe linkul din mailul de confirmare 
(acel sir de caractere ce iese in evidenta, in exemplul urmator):  
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De acum, contul candidatului devine valid, si acesta se poate autentifica in system, folosind ca 
si credentiale adresa de email si parola specifica la inregistrare: 
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Cu aceste credentiale, candidatul se poate acum loga. Primul ecran pe care il vede candidatul 
este similar cu: 

 
In partea Dreapta-Sus, exista doua link-uri. “Log out” realizeaza delogarea din cont a 
candidatului. Langa 'Logout' exista un link catre arhiva cu toata documentatia de depus (toate 
metodologia pentru aplicare e disponibila si pe pagina ANCSI). 
In continuare, exista o seri de liste de selectie pentru Candidat. Prima lista este folosita pentru 
selectia Domeniului institutiei pentru care candidatul doreste sa initieze aplicarea. 
De fiecare data cand se selecteaza un Domeniu, se actualizeaza cea de-a doua lista, cea a 
Institutiilor corespunzatoare acelui Domeniu. Atentie: in lista de Institutii sunt afisate doar 
institutiile pentru care concursul de ocupare pozitie este curent deschis / disponibil (functie de 
momentul cand se initializeaza aplicarea). De aceea, pentru anumite domenii, lista de institutii 
poate fi inclusiv goala – ceea ce inseamna ca pentru nici o institutie corespunzatoare acelui 
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domeniu nu exista la momentul curent un concurs deschis pentru ocuparea unei pozitii de 
Manager. 
Dupa selectarea institutiei pentru care se doreste initierea candidaturii, candidatul va completa 
datele din formularul urmator: Nume, Prenume, CNP. Toate 3 sunt obligatorii, iar la CNP se 
si verifica daca e valid. 

Candidatura inseamna apoi upload-ul fisierelor corespunzatoare (Cererea de inscriere, Copie 
document identitate, etc.), conform metodologiei. Pentru a incarca un fisier, se selecteaza 
“Choose file” din dreapta rubricii corespunzatoare tipului de fisier de incarcat, si se alege 
fisierul de incarcat de pe discul local. 

Toate datele se salveaza facand click pe “Salveaza”. Din acest moment, toate fisierele 
uploadate vor aparea cu link si la "Fisier curent", in dreptul fiecarui tip de fisier: 

 
Atentie: din acest moment, candidature este initiata, insa nu si aprobata. Mai exista o etapa de 
verificare a documentelor / eligibilitatii, cand fie candidature este acceptata, fie invalidate. 
Cand candidatura este validata de catre ANCSI, se trimite automat din system un email catre 
candidat, similar cu: 

 
Cand candidature este invalidate, candidatul primeste de asemenea un email, insa cu explicatii 
suplimentare in corpul email-ului privind motivele care stau la baza invalidarii. Din momentul 
invalidarii, candidatul are dreptul sa re-submita documente pana la data inchiderii competitiei 
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– pentru fiecare submitere de documente, procedura de verificare a validitatii candidaturii se 
reia din nou. 
 

2.	Evaluator	

Contul evaluatorului se creaza de catre administratorul platformei electronice – evaluatorul nu 
trebuie sa se auto-inregistreze (se ignora link-ul de Register). In momentul crearii contului, 
evluatorul primeste un email automat, ce contine credentialele pentru autentificare pe 
platforma: 

 
In pagina principala, evaluatorul se logheaza cu adresa de email si parola primita pe email: 

 
Primul ecran pe care il vede Evaluatorul, dupa logare, arata similar cu: 
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Evaluatorul poate fi selectat pentru a evalua in mai multe competitii. Pentru a verifica 
candidatii ce au depus candidatura pentru o anumita institutie, evaluatorul poate selecta 
Domeniul (din lista de domeniu, la fiecare selectie se actualizeaza corespunzator lista 
Institutie), respectiv Institutia. In lista Institutie apar doar institutiile pentru care evaluatorul 
este asignat spre evaluare. Asadar: 

• Daca nu este disponibila nicio candidatura in institutiile la care este atrbuit, apare 
mesajul "Momentan nu aveti nicio candidatura de evaluat". 

• Daca sunt disponibile una sau mai multe candidaturi, vor aparea in lista de domenii si 
institutii doar acele domenii si institutii in care sunt disponibile candidaturi. 

Sub cele doua liste, e o a treia, in care evaluatorul regaseste lista de Candidati (persoanele 
care au depus candidaturi in competitia respective). In momentul in care e selectat un 
Candidat din acea lista, sub ea, la “Documente”, apar acele documente depuse de acel 
candidat (in exemplul de mai sus, sunt Documentele depuse de candidatul selectat curent 
numit “Ciprian Dobre”). 

Evaluatorul poate descarca local toate documentele depuse de candidat.  
Pentru evaluarea propriu-zisa, notele impreuna cu posibile comentarii, se trec in formularul 
din continuare (din nou, ca si pentru Documente, toate notele din pagina curenta vor fi 
atribuite candidatului curent selectat in lista tip drop-down de langa “Candidat”): 
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Initial e activa doar evaluarea pentru Etapa 1. La fiecare nota este scris (si verificat de 
platforma) minimul si maximul, iar daca nu sunt respectate nu se poate salva si apare cu rosu 
ce nu este bine. 

Dupa marcarea notelor si a comentariilor, evaluatorul are posibilitatea de 'Salvare 
intermediara' si de 'Salveaza'. Salvarea intermediara doar retine notele, in timp ce 'Salveaza' 
retine si blocheaza notele (inainte de salvare apare un pop-up in care este intrebat daca este 
sigur ca acestea sunt notele finale). Cu alte cuvinte, evaluatorul are posibilitatea sa puna 
notele, salveaza intermediar, verifica ceilalti candidati, poate sa revina sa corecteze eventuale 
note. In momentul cand evaluatorul e sigur de notare, selecteaza Salveaza – ceea ce inseamna 
finalizarea procesului de evaluare pentru acel candidat, in etapa respectiva. 
Dupa salvarea notelor din prima etapa, aceasta se dezactiveaza (evaluatorul nu mai revine 
asupra notelor) si se activeaza evaluarea pentru etapa 2, cu aceleasi functionalitati. 
In momentul in care a salvat si etapa 2, ambele etape sunt dezactivate si nu se mai pot face 
modificari. 
 


