
CONPET
ETAPELE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

DE INGINER AUTOMATIST ÎN CADRUL SERVICIULUI SCADA ŞI AUTOMATIZĂRI
ŞI MODUL DE CALCUL AL NOTEI FINALE:

Etapele de concurs şi modul de calcul al notei finale:

> Etapa 1: selecţia dosarelor de Înscriere la concurs va avea loc la data de 18.10.2016 şi va consta În verificarea
~

dosarelor depuse la sediul Conpet din strada Anul 1848, nr 1-3, În conformitate cu cerinţele postului precizate În

anunţul de concurs. Rezultatele verificării dosarelor se vor consemna cu admis sau respins. Până la data de

19.10.2016 va fi publicată pe site-ul www.conpet.ro secţiunea "cariere" - lista candidaţilor cu rezultatul obţinut

«admis/respins» - În urma selecţiei dosarelor.

> Etapa 2: interviu socio - profesional (probă eliminatorie), va avea loc la data de 20.10.20 J 6, conform

programărilor efectuate cu sprijinul reprezentantului Biroului Managementul Performanţei Resurselor Umane care

are cal itatea de secretar În cadrul comisiei de examinare. Vor fi admişi pentru susţinerea următoarelor probe stabilite

de comisie, doar acei candidaţi care obţin minim nota 7 (şapte) În urma interviului socio - profesional. Până la data

de 21.10.2016 va fi publicată pe site-ul www.conpet.ro secţiunea "cariere", lista cu rezultatele candidaţilor.

Rezultatul obţinut la etapa 2, minim nota 7 (şapte), va avea o pondere de 30% În calculul notei finale.

• Etapa 3: verificarea psiho-aptitudinală va avea loc În data de 24.10.2016 şi va consta În testarea psiho-

aptitudinală a candidaţilor prin intermediul bateriei de teste CAS++ (Cognitrom Assessement System). Pentru

trecerea În etapa următoare, candidatul trebuie sa obţină o potrivire psiho-aptitudinală de minim 60% cu profilul

postului vacant, ce corespunde notei minime 6 (sase). Până la data de 25.10.2016 va fi publicată pe site-ul

www.conpet.ro secţiunea "cariere", lista cu rezultatele candidaţilor.

Rezultatul obţinut la etapa 3 va avea o pondere de 20% in calculul notei finale.

• Etapa 4: examinarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă şi proba practică) va avea loc În data de

27.10.2016 ora 10,30 la sedi ul Conpet SA din Strada Anul 1848, nr 1-3 şi va consta Într-o probă practică urmată

de proba scrisă (un test cu Întrebari tip grilă din tematica şi bibliografia anunţată, cu unul, două sau mai multe

răspunsuri corecte). Nota minimă necesară pentru promovarea etapei 4 este 7 (şapte) şi se calculează În funcţie de

următoarele ponderi :

• Proba scrisă 30%

• Proba practică 70%

Rezultatul obţinut la etapa 4 va avea o pondere de 50(~. În calculul notei finale.

Nota finală se calculeaza ca sumă a rezultatelor ponderate obţinute la etapele 2, 3 si 4.

Rezultatele finale vor fi comunicate conform procedurii operaţionale « Recrutare. selectie. angajare» şi pe site-ul

www.conpet.ro secţiunea "cariere" până la data de 28.10.2016.
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Candidaţii care nu promovează toate etapele prevăzute mai sus, nu vor fi incluşi în clasamentul final al

candidaţilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs. În acest sens, candidaţii vor fi informaţi conform datelor

de contact, privind rezultatele obţinute după desfăşurarea fiecărei etape de concurs, totodată rezultatele vor fi

publicate şi pe site-ul www.conpet.ro.

Candidaţii clasaţi pe primele două locuri, pot ocupa cele două posturi vacante de inginer automatizări în cadrul

Serviciului SCADA şi Automatizări, cu condiţia obţinerii unei note finale de minim 7 (şapte).

La rezultate egale, departajarea candidaţilor se va face prin aprecierea aptitudinilor, deprinderilor, modului de

aplicare a cunoştinţelor teoretice precum şi a timpului în care a fost executată proba practică.

COMISIA DE EXAMINARE:

PREŞEDINTE: Buzatu Dan - Director Direcţia Mentenanţă şi Dezvoltare

MEMBRI: Dumitran Cristian Cosmin - Şef Serviciu SCADA şi Automatizări =-~
Costache Laura Cristina Denis - Şef Serviciu Resurse Umane ------=m IJ
Podeanu Mihaela - coordonator activitate evaluare R.U.- Biroul Managementul Performanţei R.U. WtJ:>~
I1iescu Georgian - inginer automatist - Serviciul SCADA şi Automatizări ~> 't

SECRETAR:Ylad Maria - specialist resurse umane - Biroul Managementul Performanţei R.U. "?W'

http://www.conpet.ro.
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