
SCOALA GIMNAZIAL�,STEFAN CEL MARE" FOCSANI 
Nr.înreg. 2293/13.07.2022 

PLAN DE INTERVIU 
la examenul organizat pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 

Data _i ora desf�_ur�ärii 

interviulu 
Locul desf�_ur�rii 

interviului 
Continutul probei 

14.07.2022,ora 10 

Scoala Gimnazial� "^tefan cel Mare" Foc_ani, Str.^tefan cel 

Mare nr.12 
In cadrul interviului vor fi testate abilitä�ile, 

aptitudinile �i motiva�ia candida�ilor bazate pe 

urm�toarele criterii de evaluare: 

a) abilit��ile si cuno_tin�e impuse de functie 

(claritate, fluent�, coerent�, capacitate de 

rela�ionare, expresivitate, argumentare, structurare) 
- 30 puncte 

b) capacitatea de analiz� _i sintez� (capacitatea de a 

interpreta un volum mare de informa�ii,identificarea 

�i valorificarea elementelor comune, selectarea 

aspectelor esen�iale pentru domeniul analizat) -25 

punete 

c) ini�iativ� _i creativitate- 15 puncte 

d) motiva�ia candidatului (con_tientizarea 
atributelor �i limitelor personale, resurselor, 

ini�iativ�) -10 puncte 
e) comportamentul în situa�iile de criz� (strategii de 

a face faj� problemelor) 20 puncte 
Intreb�ri adresate Maxim 30 de minute 

candida�ilor _i 
r�spunsurile acestora 

Total maxim punctaji 
Promovarea interviului 

100 de puncte 
Obtinerea a minim 50 de puncte 

Modalitatea de comunicare Prin afi_are la sediul unit��ii în data de 13.07.2022. 

planului de interviu 

Prin afi_are la sediul unit��ii în data de 

14.07.2022. 

Modalitatea de 
comunicare a 

rezultatelor ob�inute de 

candida�i la interviu 

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întreb�ri| 
candidatului. Nu se pot adresa întreb�ri referitoare la opiniile 

politice ale candidatului, activitatea sindical�, religie, etnie, 
starea material�, originea social� sau care pot constitui 

discriminare pe criterii de sex. 

Reguli procedurale 



Intreb�rile _i r�spunsurile la interviu se înregistreaz� sau se 

consemneaz� în scris în anexa la raportul final al examenului, 

intocmit� de secretarul comisiei _i se semneaz� de membrii 

acesteia �i de candidat. 

Interviul se noteaz� pe baza criteriilor prev�zute �i a punctajelor 

maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii 

prin planul de interviu. 

Membrii comisiei de examen acord� individual, 

punctaje pentru fiecare dintre criteriile prev�zute. 

Punctajele se acord� de c�tre fiecare membru al comisiei 

de concurs în parte., pentru fiecare candidat �i se noteaz� 

in borderoul de notare. 

Modalitate de contestare Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula 

contestatii, care se vor depune la sediul unit��ii _colare, la 

Secretarul comisiei de solutionare a contestatilor in data de 

14.07.2022, orele 12.00 - 13.00. 
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Comisia de concurs 


