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Comitetul de Nominalizare si Remunerare 

din cadrul Consiliului de Administratie al  

S.C. Medserv Min S.A. 

Nr. 158/11.04.2018  

 
Etape si termene completate in conformitate cu componenta integrala privind 

continuarea derularii selectiei candidatilor pentru ocuparea unei poziţii de membru in 
Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A 

 

 
 
Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea unei poziţii de membru in 
Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A, cu respectarea prevederilor OUG 
109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate prin 
HG 722/2016, se continua cu următoarele etape: 

 
Toate aceste etape sunt eliminatorii. 
 

Nr. 
crt 

ETAPA DURATA estimată, dupa caz 

1. 
Depunerea dosarelor de 
candidatura 

Pana la 14 mai 2018 ( ora 15) 

2. 

Evaluarea dosarelor de candidatură 
în vederea întocmirii listei lungi.  
Selecția inițială a candidaților în 
vederea întocmirii listei scurte 

Pana la 22 mai  2018 

3 

Depunerea de către candidatii de 
pe lista scurtă a  declarațiilor de 

intenție in concordanta cu  
,,Asteptari ale actionarului majoritar 
adresate conducerii administrative 
si executive a Societatii Medserv 
Min S.A. in vederea revizuirii 
planului de administrare pe durata 
ramasa a mandatului’’ postat pe 
site-ul societatii la adresa 
www.medservminsa.ro, sectiunea 
,,Anunturi’’ 

Pana la 07 iunie 2018 
(ora 16) 

4 

Selecția finală în vederea elaborării 
propunerilor de nominalizare pentru  
postul de  membru in Consiliul de 
Administraţie al S.C. Medserv Min 
S.A 

Pana la 14 iunie 2018 

mailto:office@medservminsa.ro;%20financiar@medservminsa.ro


 

 

 

Depunerea de către candidații de pe lista scurtă a  declarațiilor de intenție se va face în plic 
sigilat cu menţiunea „ Declaratie de intentie pentru Candidat la ocuparea unei poziţii de 
membru in Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A” la registratura SC. Medserv 
Min SA din str. Calea Severinului, nr.38 A, Târgu Jiu, jud. Gorj. 
 

Candidații vor fi informați, telefonic/e-mail/adresa, indicate pe CV , despre eventualele 
schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, despre rezultatele obținute de 
fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces, despre locatia si detaliile in legatura cu 
desfasurarea etapei 4 de mai sus, precum si cu privire la detalii necesare finalizarii 
procedurii de recrutare si selectie. 
 
Comunicarea in cadrul acestei proceduri se va face in scris, la si de la adresa de  email: 
contact@medservminsa.ro. 
 

Informaţii suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0372790149 sau prin email 

contact@medservminsa.ro 

 

 

 

Comitetul de nominalizare si Remunerare,  
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