Spitalul Municipal “ Dr Eugen Nicoară” Reghin
ANEXA Nr. 2 la Metodologia de desfăşurare a concursului pentru
ocuparea postului de şef secţie/laborator/ Compartiment Primiri Urgenţe

FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE

Candidat: nume, prenume..................................................................................
Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic).........................................
Data interviului..................................................................................................
1. Aptitudini de comunicare:
- Excelente (10-9,50)
- Foarte bune (9,49-9,00)
- Acceptabile (8,99-7,00)
- Minime (6,99-5,00)
- Insuficiente (4,99-1,00)
2. Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:
- Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile funcţiei de manager fără o pregătire
prealabilă (10-9,50)
- Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49-9,00)
- Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99-7,00)
- Necesită multă pregătire (6,99-5,00)
- Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)
3. Ambiţii profesionale:
- Fixează obiective foarte ambiţioase (10-9,50)
- Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)
- Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)
- Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99-5,00)
- Se bazează pe alţii prea des, obiective minime (4,99-1,00)
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4. Motivare:
- Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci (10-9,50)
- Foarte interesat de ocuparea funcţiei; pune multe întrebări (9,49-9,00)
- Dorinţă de a munci (8,99-7,00)
- Puţin interesat de ocuparea funcţiei (6,99-5,00)
- Nu este interesat de ocuparea funcţiei, impasibil (4,99-1,00)
5. Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public:
- Excelent pentru această funcţie (10-9,50)
- Foarte bun pentru această funcţie (9,49-9,00)
- Satisfăcător pentru această funcţie (8,99-7,00)
- Incert pentru această funcţie (6,99-5,00)
- Nesatisfăcător pentru această funcţie (4,99-1,00)
6. Autocontrol:
- Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)
- Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)
- Autocontrol mediu (8,99-7,00)
- Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)
- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)
7. Impresie generală:
- Excelentă (10-9,50)
- Foarte bună (9,49-9,00)
- Bună (8,99-7,00)
- Satisfăcătoare (6,99-5,00)
- Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)
Nota obţinută*):....................................- candidatul este**):.....................................
Evaluator (membrul Comisiei de concurs),
.....................................................................
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Semnătura.....................................................
Data..............................................................
*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie aritmetică a
notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.
**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:
- FOARTE POTRIVIT (10-9,50)
- POTRIVIT (9,49-9,00)
- DESTUL DE POTRIVIT (8,99-7,00)
- NEPOTRIVIT (6,99-1,00)
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