
ROMANIA 
JUDE UL BRAILA 
COMUNA VIZIRU 
PRIMĂRIA

Tel.: 0239.666.400 
Fax : 0239.666.490

PLAN DE INTERVIU

1. Func ia (vacantă): INSTRUCTOR EDUCATIONAL -  COMPETENTE LT

2. Data desfăşurării interviului: 04.09.2019, ORA IO00

3. Locul desfăşurării interviului: SEDIUL U.A.T. COMUNA VIZIRU, JUDE UL 

BRAILA, SALA DE ŞEDIN E, STR. BRĂILEI, NR.129.

4. Con inutul probei:

Potrivit art. 24 din HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător func iilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, în cadrul interviului vor fi testate următoarele aspecte:

.2 ^%=* • 
3  OF=3

Criteriu de evaluare Punctaje maxime
! J  —' ® C3 * — <U q j
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b) capacitatea de analiză şi sinteză 20
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c) motiva ia candidatului 10

&  __ >C3 3 o d) comportamentul în situa iile de criză 30
ti ^5 cs 
Pm oiCZî

e) ini iativă şi creativitate 20

5. Promovarea interviului: ob inerea unui minim de 50 puncte.

6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin aducere la cunoştin ă la locul 

desfăşurării interviului, stabilit la pct. 3
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7. Modalitate de comunicare a rezultatelor ob inute de candida i la interviu: prin afişare la 

locul desfăşurării interviului si pe site-ul institu iei organizatoare : primaria-viziru.ro

8. Modalitatea de contestare: Candida ii nemul umi i de rezultatele ob inute pot formula 

contesta ie în termen de maximum 1 (una) zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform 

art. 31 din HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

func iilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Contesta ia se depune la registratura Primăriei Comunei Viziru, Jude ul Braila.


