
SC LOCATIV SA
Tg. Mureș, str.Bartok Bela, nr.2A
Aprobat prin Hot. CA _9_ din data de 15.mart.2022

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI SCRIS (TEST GRILĂ)
ȘI A INTERVIULUI

pentru selecția orgnizată în vederea ocupării funcției de director general la SC Locativ SA

● Locul desfăşurării examenului scris – test grilă precum a interviului: sediul SC Locativ SA din
Tg. Mureș, str. Bartok Bela nr.2A.
● Data examenului :se va stabili de Comisia de selecție.
● Durata examenului: scris :1 oră și 30 minute, interviul aproximativ 30 minute.
● Examinatori: Comisia de selecţie formată din 3 membri, făcând parte din Consiliul de
administraţie al SC Locativ SA.
● Modul de desfăşurare al examenului: Candidaţii al căror dosare de candidatură au fost admise,
urmare a îndeplinirii condiţiilor generale şi speciale de eligibilitate vor participa la examenul scris la
data şi ora stabilită în prealabil de comisie, comunicată acestora telefonic precum şi prin e-mail.

- Candidaţii se vor prezenta la data şi ora comunicată având asupra lor cartea de identitate.
- vor fi repartizaţi într-un birou care să permită respectarea regulilor de distanţare socială;
- li se vor prelucra de către membrii comisiei, modul de desfăşurare a examenului scris,

stipulat în prezentul regulament, urmând aceste aspecte să fie consemnate într-un proces verbal.
- după prelucrarea regulamentului de concurs li se va înmâna candidaţilor chestionarul

conţinând 20 de întrebări tip test grilă cu răspunsurile aferente. Întrebările sunt exclusiv din
bibliografia indicată prin Anunţul de selecţie.

- candidaţii vor trece numele prenumele pe prima filă a chestionarului, în colţul drept, locul
fiind marcat în mod corespunzător, care se va împături în aşa fel încât să facă invizibil numele
candidatului, fiind ulteior lipit cu autocolant. Acesta fiind desfăcut abia după corectarea
chestionarului de către comisie.

- pentru completarea chestionarului, respectiv bifarea răspunsurilor corecte se va utiliza pix
albastru.

- Chestionarul conţine 20 întrebări cu câte 4 variante de răspuns, putând fi corecte una
sau mai multe variante de răspuns.

- Fiecare întrebare este punctată cu 5 puncte (20 x 5pct= 100pct) însumând un total 100
pct per chestionar. Punctele se acordă doar în situaţia în care sunt marcate/bifate/încercuite
răspunsul sau răspunsurile corecte. Răspunsurilor parţial complete nu li se acordă nici un
punct!

- Punctajul minim necesar pentru a fi admis la proba scrisă este de 50 puncte din
totalul de 100 puncte.

În ceea ce privește proba interviului vor fi evaluate cunoștiințele specifice sectorului de
activitate, capacitatea manageriale, obiective propruse etc. evaluate cu maxim 100 de puncte.

- Punctajul minim necesar pentru a fi admis la proba interviului este de 50 puncte din
totalul de 100 puncte.

Media finală de concurs reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute în urma
parcurgerii celor două examene, cel scris şi cel oral/interviul.
Respingerea la un examen reprezintă practic respingere de la concursul/selecţia organizată.

Comisia de selecție:

_____________________ _______________________ _________________________


