PRIMĂRIA COMU
Judeţul Dolj
NR. 7)02,
I O -

WlJ

ANU NT
privind pu etajele şi rezultatele obţinute la proba scrisa
pentru ocuparea un tiei publice în urma concursului din data de 3.09.2021

Nr.
crt.

Funcţia publică

Nume prenu

obtinută

1

Termenul de contes ati
'
Afişat azi:3.09.2021
INTERVIUL VA A

Media

Inspector, clasa I,
grad asistent

este de 24 ore de la data

94,33

afişării

Admis/
Res ins
Admis

.

1145
LOC IN DATA DE 8.09.2021 ORA 12°0 .

Secretar comisie
Ciobanu Marcela
Semnătură

~

PLAN DE INTERVIU
pentru concu sul de recrutare in functia publica de executie de inspector
asistent in , a ul Comp.de Asistenta Sociala din data de 3.09.2021
1.Funcţii

publice
Inspector, clasa I gr d asistent
2. Data desfăşur rii i terviului: data 8.09.2021 ora 12
3. Locul desfăşur rii terviului:Primaria comunei Radovan
4. Continutul pro ei :
în cadr~I interviul i s estează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor
Proba interviului p at fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la
proba scrisă.
Interviul se realiz az conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs,
pe baza criteriilor de va uare.
Pentru fiecare crite ·u d evaluare comisia a stbilit un barem de punctaj astfel :
a) abilităţile de co un care 20 puncte
b) capacitatea de na ~ă şi sinteză 20 puncte;
c) abilităţile impus d funcţie 20 puncte;
d) motivaţia candi atu ui; 20 puncte
e) comportamentu în ituaţiile de criză 20 puncte.
Total punctaj -m 1 O puncte
5. Promovarea int rvi lui: obtinerea unui minim de 50 de puncte
6. Modalităţi de om nicare' a planului de interviu : prin afişare la locul stabilit
desfăşurării interv ului .
7. Modalitatea de co uni care a rezultatelor obţinute de la interviu : prin afişare la
locul desfăşurării i te iului.
8.Modalitaea dec nt stare ,
Candidaţii nem lţu iţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie , care se
depune la sediul rim"riei comunei Radovan, la secretarul comisiei de soluţionare
a contestatiilor în r n de 24 de ore de la afitarea rezultatelor .
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Comisia :
Preşedinte

-Giube ea u Cornelia Emilia

Membrii:

- Pene I F orentina

G lu

