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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

     Nr. 350320 din 09.09.2022 
 

REZULTATE CONTESTAȚII 

 

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 54 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 

modificările şi completările ulterioare;    

Noi, comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziția Secretarului General nr. 

II/12551/23.06.2022, ne-am întrunit pentru a analiza și soluționa contestația înregistrată cu nr. 820811 din 

07.09.2022 cu privire la rezultatul obținut de către candidatul cu codul unic de identificare 818716, la 

susținerea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de ofițer, 

poziția 74 din statul de organizare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației, la 

Compartimentul Coordonare, Administrare I.T.– Serviciul 6 - Coordonare, dezvoltare și administrare 

sisteme I.T. 

În concret, candidatul a contestat modul de formulare a întrebării nr. 13, apreciind că „subiectul nu 

este formulat clar, precis și în strictă concordanță cu tematica și bibliografia afișată”, așa cum se prevede 

art. 33 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 3 la O.M.A.I. 140/2016. 

În urma analizării contestației menționate și a documentației de referință, comisia de soluționare a 

contestațiilor constată următoarele: 

Conform Procesului-verbal nr. 349861 din 06.09.2022, proba scrisă a fost susținută în data de 

06.09.2022, rezultatele obținute de către candidați fiind afișate potrivit tabelului nominal nr. 349858 în 

data de 06.09.2022, orele 19:00. 

 

Contestația a fost depusă în format electronic pe adresa secretariat.dgcti@mai.gov.ro (indicată în 

anunțul de concurs  nr. 341450 din 29.06.2022) în data de 07.09.2022, orele 18:40. 

 

Întrebarea nr. 13 are următorul cuprins: 

”13. Care din următoarele configurații ale discului virtual din Vmware nu permite utilizarea 

discului în mod dinamic în funcție de gradul de ocupare și formatează discul pe parcurs ce este utilizat: 

a.     Thick Provision Eager Zeroed 

b.     Thick Provision Lazy Zeroed 

c.      Thin Provision.” 

 

Răspunsul indicat ca fiind corect la subiectul nr. 13, a fost b. Thick Provision Lazy Zeroed. 

 

În urma analizei bibliografiei indicată pentru acest concurs comisia de soluționare a contestațiilor 

a regăsit următoarele referințe: 

La pag. 27-28 din documentul vSphere Virtual Machine Administration disponibil la link-ul 

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-virtual-machine-

admin-guide.pdf, se regăsesc definițiile celor 3 răspunsuri: 

       

      a.Thick Provision Eager Zeroed is a type of thick virtual disk that supports clustering features 

such as Fault tolerance. Space required for the virtual disk is allocated at creation time. In contrast to the 

flat format, the data remaining on the physical device is zeroed out when the virtual disk is created. It 

might take much longer to create disks in this format than to create other types o disks            . 

 

      b.The Thick Provision Lazy Zeroed format creates a virtual disk in a default thick format. 

Space required for the virtual disk is allocated when the virtual disk is created. Data remaining on the 

physical device is not erased during creation, but is zeroed out later, on demand, on first write from the 

virtual machine. 
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      c.The Thin Provision format saves storage space. At first, a thin provisioned disk uses only as 

much datastore space as the disk initially needs. If the thin disk needs more space later, it can grow to the 

maximum capacity allocated to it. 

 

        Traducerea răspunsului indicat corect este următoarea: 

      „Creați un disc virtual într-un format grosier implicit. Spațiul necesar pentru discul virtual este 

alocat în timpul creării. Orice date rămase pe dispozitivul fizic nu sunt șterse în timpul creării, ci sunt 

eliminate la cerere,  la o dată ulterioară la prima scriere a mașinii virtuale.” 

        

      Răspunsul indicat corect respectă prima parte a definiției, respectiv „ nu permite utilizarea 

discului în mod dinamic în funcție de gradul de ocupare”, însă nu este clar și precis în ceea ce privește 

formatarea discului, respectiv „formatează discul pe parcurs ce este utilizat”, întrucât din bibliografie 

rezultă că „Orice date rămase pe dispozitivul fizic nu sunt șterse în timpul creării, ci sunt eliminate la 

cerere,  la o dată ulterioară la prima scriere a mașinii virtuale.”. 

 

      În concluzie, comisia de soluționare a contestațiilor constată că subiectul nr. 13 nu este 

formulat clar, precis și în concordanță cu tematica și bibliografia afișată în anunțul de concurs. 

 

Astfel, în urma analizării contestației înregistrate cu nr. 801056 din 24.12.2021, în temeiul art. 19 

alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât următoarele: 

 

Admite contestația depusă cu privire la notarea/aprecierea probei scrise, dispune anularea 

întrebării cu nr. 13, precum şi a răspunsului formulat pentru respectiva întrebare şi acordă, din oficiu, 

punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor. 

 
 


