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PLAN PROBĂ PRACTICĂ 
la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție de secretar (2 posturi) 

 
1 Data și ora desfășurării probei 

practice 

23.10.2019, ora 10:00 

2 Locul  desfășurării probei practice Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman - corp B – str. Mihai 

Eminescu nr. 5-7, loc. Roman, jud. Neamț), telefon 0233/744403. 

3 Conținutul probei practice Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice 

ale candidatului în vederea ocupării postului pentru care 

candidează. 

 Criteriile de evaluare sunt: 

a) capacitatea de adaptare – 20 puncte; 

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile – 20 puncte; 

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice – 30 

puncte; 

d) capacitatea de comunicare – 20 puncte; 

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea 

probei practice – 10 puncte. 

4 Durata probei practice 1 oră 

5 Total maxim punctaj 100 puncte 

6 Promovarea probei practice Obținerea a minim 50 de puncte 

7 Modalitatea de comunicare a 

planului probei practice 

Prin afișare la sediul untății ( corp B – str. Mihai Eminescu nr. 5-7, 

loc. Roman, jud. Neamț ) în data de 22.10.2019  și pe site-ul 

unității. 

8 Modalitatea de comunicare a 

rezultatelor obținute de candidați 

la proba practică 

Prin afișare la sediul untății ( corp B – str. Mihai Eminescu nr. 5-7, 

loc. Roman, jud. Neamț ) în data de 23.10.2019 ora 14
00

 și pe site-ul 

unității. 

9 Reguli procedurale Proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a 

punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste 

criterii prin planul de probă practică. 

Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru 

fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către 

fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare 

candidat şi se notează în borderoul de notare. 

Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi 

consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, 

întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de 

membrii acestei comisii şi de candidat. 

10 Modalitate de contestare Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula 

contestații, care se vor depune la sediul unității, la secretarul 

comisiei de soluționare a contestațiilor în data de 23.10.2019, ora 

15:00: termenul limită depunere contestații. 

 

Președinte comisie, 

 


