PLAN DE INTERVIU PRIVIND DESFASURARE PROCEDURII DE SELECȚIE
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC APA TÂRNAVEI MARI SA
-

Extras din componenta integrala –
PLAN DE INTERVIU

1. Data desfăşurării interviului: data …………….
2. Locul desfăşurării interviului: Sediul ATM.
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile
candidaților, urmărind, în baza 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 posturilor consiliului, 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 membru în consiliul de
administrație. 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.
Conform art.33 din HG 722/2016 – Normele de aplicare vor fi cuprinse următoarele criterii:
(1) Criteriile ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecţie sunt diferenţiate în grupe şi
subgrupe, după cum urmează:
A. competenţe:

competenţe specifice sectorului;
competenţe profesionale de importanţă strategică;
competenţe de guvernanţă corporativă;
competenţe sociale şi personale;
experienţă pe plan local şi internaţional;
competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de
personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii
publice;
g) altele;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

B. trăsături:
a) reputaţie personală şi profesională;
b) integritate;
c) independenţă;
d) abilităţi de comunicare interpersonală;
e) aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;
f) diversitate de gen;
g) altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice;
C. alte condiţii care pot fi eliminatorii:
a) rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de
administrator sau de director;
b) înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;
c) altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice şi prevederile legale aplicabile.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 45 de minute de
derulare a interviului individual.

