
 

 

PLAN DE INTERVIU 

 

1. Data desfăşurării interviului: data ……………. 

2. Locul desfăşurării interviului: Sediul STP, TULCEA  

 

3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile 

candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor 

prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista 

scurtă a candidaților.  

 

Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:  

 • analiza continutului dosarului de candidatură  

 • evaluarea criteriilor/competențelor din matricea profilului de candidat  

 • analiza și evaluarea declaraţiei de intenţie a candidatului.  

Desfășurarea propriu-zisă a interviului se va efectua pe baza unui ghid de interviu care 

va conține întrebări situaționale și/sau exerciții situaționale specifice fiecărui tip de post, 

și care vor evalua criteriile descrise în matricea postului, respectiv competențele, așa 

cum sunt acestea definite în legislația privind Guvernanța Corporativă: Competențele = 

combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesare pentru a 

îndeplini cu succes rolul de Director general.  Acordarea punctajului efectiv, se va face 

de fiecare din membrii comisiei de selecție prin compararea răspunsului oferit de fiecare 

candidat cu descriptorii (indicatorii) care definesc în cazul fiecărui criteriu/competență 

evaluată prin interviu, prin cele 5 (cinci) valori, respectiv N/A și de la 1 la 5, valori care 

reprezintă nivelul gradului de dezvoltare al fiecărei dintre competențe, în cazul fiecărui 

candidat. 

Ghidul de interviu se va definitiva în etapa finalizării Planului de Selecție – în forma 

integrală a sa. 

Punctarea răspunsurilor candidaților din cadrul interviului se face pe fișa 

individuală: se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile 

prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru 



 

fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei consiliului de 

administrație aprobate în cadrul procedurii. 

 Criterii de evaluare/selecție:    

1. Competenţe specifice sectorului de activitate; 

2. Competențe profesionale de importanță strategică; 

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 

4. Competențe sociale și personale; 

5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.  

 

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 45 de minute de 

derulare a interviului individual. 

 


