
PLAN DE INTERVIU  
 
 
 

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat 
de către comisia de selecţie, în baza planului de interviu. 

 
La interviu participa numai acei candidati declarati admisi la selectia dosarelor .  
 
În vederea organizării interviului se au în vedere următoarele :  
- dosarul de candidatură,  
- declaraţia de intenţie a candidatului. 
 
Interviul se realizeza inconformitate cu planul de interviu si cu grila de evaluare 
 
Planul de interviu si grila de evaluare sunt aduse la cunostinta candidatilor inainte de 

sustinerea probei  
 
In cadrul interviului se testeaza si evalueaza urmatoarele competente : 

 
Competente specifice sectorului  

- Cunostintele despre sectorul in care functioneaza societatea 
 
Competente profesionale  

- Gandirea strategica si previziuni  
- Managementul riscului  
- Constientizare organizationala  

 
Guvernanta corporativa  

- Cunoasterea legislatiei specifice guvernantei corporative  
 
Social si personal  

- Luare deciziilor  
- Abilitati de negociere  
- Capacitatea de analiza si sinteza 

 
Trasaturi 

- Etica si integritate  
 
 
 
 
Grila de evaluare  : 
 

Nr 
Crt 

Criterii de evaluare  Punctaj maxim 60 puncte,  
din care: 

1 Cunostinte/experienta in domeniul in care 
functioneaza societatea 

1 - 5 puncte 

2 Gandire strategica  1 - 5 puncte 



3 Evaluarea si atenuarea riscurilor  1 - 5 puncte 

4 Constientizare organizationala 1 - 5 puncte 

5 Cunoasterea legislatiei specifice guvernantei 
corporative 

1 - 5 puncte 

6 Contribuie la luarea deciziilor prin gandire 
independenta  

1 - 5 puncte 

7 Abilitati de negociere  1 - 5 puncte 

8 Capacitate de analiza si sinteza  1 - 5 puncte 

9 Etica si integritate  1 - 5 puncte 

 
 
Puntaj competente  : 
 

Scor 
Nivel de 

competență 
Descriere 

1 

 
Limitat 
 
 

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază. 

2 Intermediar 
 

Aveți un nivel de 
experiențăcâștigatprinformarefundamentalăși/sauprincâtevaexperiențesimila
re. Aceastaaptitudinepresupunesprijin extern.  

 Înțelegețișiputețidiscutatermeni, concepte, principiișiprobleme legate 
de aceastăcompetență; 

 Facețiuzactiv de legi, regulamenteșighiduri. 

3 Competent 
 

Suntețicapabil/ă săîndepliniți cu succesfuncțiileasociateacesteicompetențe. 
Poate fi necesar, uneori, ajutorulpersoanelor cu maimultaexperiență, dar de 
regulădemonstrațiaceastăaptitudine independent. 

 Ațiaplicataceastăcompetență cu succesîntrecut, cu minim de ajutor; 
 Înțelegețișiputețidiscutaaplicareașiimplicațiileschimbărilorînprocesel

e, politicileșiprocedurile din acest sector.  

4 Avansat 
 

Putețiîndeplinisarcinileasociate cu aceastăaptitudinefărăasistență. 
Suntețirecunoscut/ă încadrulorganizațieicurente ca un(o) 
expertăînaceastăcompetență , suntețicapabil/ă 
săoferițiajutorșiavețiexperiențăavansatăînaceastăcompetență. 

 Ațioferitidei practice/relevante, resurseși perspective practice 
referitoare la procesulsauîmbunătățirile practice, la nivel de 
guvernanță a consiliuluișinivelexecutiv superior; 

 Suntețicapabil/ă săinteracționațișisăpurtațidiscuții constructive cu 
conducereaexecutivă, 
darșisăinstruițialtepersoaneînaplicareaacesteicompetențe. 

5 Expert 
 

Suntețicunoscut/ă ca un(o) expert/ă înacest sector. 
Putețioferiajutorșigăsisoluțiipentrudilemeșiproblemecomplexereferitoare la 



aceastăzonăde expertiză. 
 Ațidemonstratexcelențăînaplicareaacesteicompetențeîn multiple 

consilii de administrațieși/sauorganizații; 
 Suntețiprivit/ă ca un(o) expert/ă, 

conducător/oareșiinovator/oareînaceastacompetență de 
cătreconsiliul, organizațiași/sauorganizațiile din afară. 

 

 

Tabele de rating – competente 
 
Cunostinte, aptitudinisiexperienta Rating  
Novice 1 
Intermediar 2 
Competent  3 
Avansat 4 
Expert  5 
 
 
 
 

Modalitatea de comunicare a planului de interviu  
- prin afisare la locul desfasurarii interviului si pe site-ul autoritatii tutelare  

 
 
 
 
 
Modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidati la interviu  
- prin afisare a rezultatelor probei de interviu la sediul si pe site-ul autoritatii tutelare 

 
 
 
 

Comitetulpentrunominalizareşiremunerare 
din cadrulconsiliului de administratie al 

SC CET Arad SA 
 
 


