ANEXA NR. 2.12a LA REGULAMENT

PLAN DE INTERVIU
La concursul organizat de ………… pentru ocuparea
vacant/temporar vacant de ……….. din cadrul ……………….

postului

de

conducere

1. Data desfăşurării interviului: .........., ora .............;
2. Locul desfăşurării interviului: …………..
3.Conţinutul probei: in cadrul interviului vor fi testate:
a) abilităţile şi cunoştinţe impuse de funcţie - ….. puncte ;
b) capacitatea de analiză şi sinteză - ……. puncte;
c) motivaţia candidatului – ….. puncte;
d) comportamentul în situaţiile de criză …… puncte ;
e) iniţiativă şi creativitate ….. puncte ;
f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora - ……. puncte ;
g) exercitarea controlului decizional - …… puncte ;
h) capacitatea managerială - ……. puncte ;
4.Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 70 de puncte
5.Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidat la interviu: prin afişare la sediu şi
pe pagina de internet a instituţiei.
6.Modalitatea de contestare: Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula
contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la interviu, care
se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
COMISIA DE CONCURS
Preşedinte:

Membri:

Secretar:

Semnătura:

ANEXA NR. 2.12b LA REGULAMENT

PLAN DE INTERVIU

La concursul organizat de ………… pentru ocuparea postului de execuţie vacant/temporar
vacant de ……….. din cadrul ……………….
1. Data desfăşurării interviului: .........., ora .............;
2. Locul desfăşurării interviului: …………..
3.Conţinutul probei: in cadrul interviului vor fi testate:
a) abilităţile şi cunoştinţe impuse de funcţie - ….. puncte ;
b) capacitatea de analiză şi sinteză - ……. puncte;
c) motivaţia candidatului – ….. puncte;
d) comportamentul în situaţiile de criză …… puncte ;
e) iniţiativă şi creativitate ….. puncte ;
4.Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 de puncte
5.Modalitate de comunicare a rezultatelor obţinute de candidat la interviu: prin afişare la sediu şi
pe pagina de internet a instituţiei.
6.Modalitatea de contestare: Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula
contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la interviu, care
se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
COMISIA DE CONCURS
Preşedinte:

Membri:

Secretar:

Semnătura:

