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Consiliul de Administrație 

Nr. 161/13.10.2021 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 
 

 

COMPONENTA INIȚIALĂ 

 A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR  

PENTRU POSTUL DE CONTABIL ȘEF 

 AL S.C. MEDSERV MIN S.A. PENTRU UN MANDAT DE 2 ANI 
 
 
 PROCEDURA DE SELECȚIE - ETAPA DE PLANIFICARE. INIȚIEREA ȘI 

ORGANIZARE PROCEDURII 

 

1. Declanșarea procedurii de selecție 
 
Prin hotărârea nr. 9 din data de 31.08.2021, Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min 

S.A. a hotărât declanșarea procedurii de selecție a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A., în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, iar prin hotărârea nr. 11 din 28.09.2021 Consiliul de 
Administrație a aprobat propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la 
decalarea termenului de declanșare a procedurii de selecție pentru postul de contabil șef al                
S.C. Medserv Min S.A. cu un număr de 30 de zile, respectiv, de la data de 31.08.2021 la data de 
29.09.2021. Astfel, data de începere a procedurii de selecție este data de 29.09.2021.  

 

2. Comisia pentru recrutarea și selecția candidaților 
 
În conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație al 

S.C. Medserv Min S.A. a stabilit, prin hotărârea nr. 9 din data de 31.08.2021, ca procedura de 
selecție a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A. să fie realizată de către Comitetul de 
Remunerare și Nominalizare (CNR) din cadrul Consiliului de Administrație al societății, format din 
următorii membri: Popescu Georgiana și Mișcodan Florin-Constantin.    

 
3. Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție 
 
Procedura de selecție a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A. va fi efectuată cu 

respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu 
luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. 

Conform Normelor de aplicare a OUG nr. 109/2011, Comisia de selecție (CNR) elaborează 
componenta inițială a Planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de 
la data declanșare a procedurii de selecție (29.09.2021), respectiv până la data de 11.10.2021. 
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4. Sumarul deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție 
 

- elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție, în termen de maximum 10 zile de la 
data declanșării procedurii de selecție a contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A., data estimată de 
finalizare este 11.10.2021; 

- publicarea anunțului de selecție în cel puțin 2 ziare economice/financiare cu largă răspândire 
și pe pagina de internet a S.C. Medserv Min S.A., data estimată de finalizare este 18.10.2021;  

- depunerea dosarelor candidaților în maxim 30 de zile de la data publicării anunțului, data 
estimată de finalizare este 17.11.2021; 

- stabilirea listei lungi a candidaților, analiza dosarelor de candidatură, respingerea 
candidaților care nu au întrunit punctajul minim acceptat sau nu au îndeplinit condițiile obligatorii 
și informarea în scris a acestora, data estimată de finalizare este 24.11.2021; 

- evaluarea candidaților în sesiunea de interviuri, stabilirea listei scurte a candidaților, data 
estimată de finalizare este 30.11.2021; 

- depunerea Declarației de intenție a candidaților în 15 zile de la stabilirea listei scurte, data 
estimată de finalizare este 15.12.2021; 

- analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat, 
stabilirea unei sesiuni suplimentare de interviuri, dacă este cazul, realizarea clasamentului final și 
desemnarea listei de propuneri, data estimată de finalizare este 20.12.2021; 

- întocmirea Raportului privind numirea contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A. și a Notei 

privind prezentarea Raportului privind numirea contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A. și 
prezentarea acestora, în vederea aprobării, Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A., 
data estimată de finalizare este 23.12.2021; 

- convocarea Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A., întrunirea acestuia și 
adoptarea unei hotărâri cu privire la alegerea din propunerile de candidați aflați în lista scurtă, a 
contabilului șef al S.C. Medserv Min S.A și încheierea contractelor de mandat cu contabilului șef 
ales, data estimată de finalizare este 30.12.2021.  

5. Profilul și matricea Contabilului șef  
 
Ambele vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. 
Profilul contabilului șef trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile pe care 

acesta trebuie să le dețină în vederea organizării și conducerii contabilității financiare a                
S.C. Medserv Min S.A. în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, precum și a celorlalte 
acte normative incidente, dar și în vederea realizării unei bune guvernanțe, în raport cu cerințele 
contextuale și cu obiectivele societății. 

Scopul matricei profilului contabilului șef este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a 
existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din 
punct de vedere decizional.  

Matricea profilului contabilului șef va conține următoarele: 
a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea; 
b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale; 
c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile; 
d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanta acestora; 
e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; 
f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există 

sau se aplică; 
g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii 

individuali. 
Scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și 

dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității contabilului șef pe 
care acesta le poate îmbunătăți, fie și temporar. 
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6. Profilul candidatului pentru funcția de Contabil șef 
 
Pentru a se califica pentru funcția de Contabil șef al S.C. Medserv Min S.A., candidații 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  
a) au cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunosc limba română (scris și vorbit); 
c) studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul economic; 
d) cunoașterea legislației, în special:  

 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;   

 Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice aprobata prin Legea 111/2016; 
 Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice; 

 Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici 
ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției;  

 Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;  
 Actul constitutiv al S.C. MEDSERV MIN S.A., precum și cunoașterea regulamentelor               

S.C. MEDSERV MIN S.A. (Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul 
Intern, Codul etic, etc.); 

e) au capacitatea de analiză și sinteză, gândire strategică, abilitați de comunicare, capacitate de 
luare a deciziilor; 

f) au capacitate deplină de exercițiu; 
g) au starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
h) nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;  
i) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea; 

j) nu au desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege; 
k) nu se afla în conflict de interese în conformitate cu Codul etic al S.C. MEDSERV MIN S.A.; 
l) nu prezintă înscrieri în  Certificatul de cazier judiciar; 
m) nu prezintă înscrieri în cazierul fiscal, situație prevăzută în Ordonanța de Guvern nr. 39/2015 

privind cazierul fiscal. 
   
Condiții specifice: 

Vechime în specialitate economică, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 10 ani și 
experiență de minim 5 ani în activitatea de organizare și conducere a contabilității financiare a unor 
întreprinderi publice sau societăți comerciale. 
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7. Data finalizării planului de selecție 
 
Comisia de selecție estimează că va finaliza procedura de selecție a candidaților până în data 

de 30.12.2021. 

În procedura de selecție, pentru ocuparea funcției de Contabil Șef al S.C. Medserv Min S.A., 
candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de evaluare: 
 

I.COMPETENȚE 
 

I.1. Competențe specifice sectorului  
I.1.1. Experiență relevantă în domeniul de activitate al societății 
I.1.2. Cunoașterea proceselor (procedurilor) tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al 
societății 
 
I.2. Competențe profesionale de importantă strategică  
I.2.1. Viziune și planificare strategică 
I.2.2. Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra societății și 
angajaților acesteia 
I.2.3. Legislație  
I.2.4. Finanțe și contabilitate   
  
I.3. Guvernanța corporativă  
I.3.1. Cunoștințe de guvernanță corporativă  
I.3.2. Monitorizarea performanței  
 

I.4. Social și personal 
I.4.1. Abilități de comunicare și negociere 
I.4.2. Capacitate de analiză și sinteză 
I.4.3. Abilități de relaționare 
  
I.5. Experiență pe plan local și internațional 
I.5.1. Participarea în organizații locale, constituite în domeniul de activitate sau alte domenii 
relevante 
I.5.2. Participarea în organizații internaționale/europene, constituite în domeniul de activitate sau 
alte domenii relevante 
 
II. TRĂSĂTURI 
II.1. Integritate și reputație  
II.2. Independență 
II.3. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor 
  
III. CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE  
III.1. Experiență de minim 5 ani în activitatea de organizare și conducere a contabilității financiare a 
unor întreprinderi publice sau societăți comerciale. 
 
 

A. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE SELECȚIE. IDENTIFICAREA ȘI 

CĂUTAREA CANDIDAȚILOR 
 
Anunțul privind selecția membrului Consiliului de Administrație se publică, prin grija 

comisiei, pe pagina de internet a S.C. Medserv Min S.A. și în cel puțin în două ziare economice 
și/sau financiare cu largă răspândire.  
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Acesta include condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. 
Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței 
și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a S.C. Medserv Min S.A. 

 

Detalii logistice: 

 
a) termenul limită pentru depunerea/ transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de 

la data publicării anunțului; 
b) plicurile depuse după termenul limită nu vor participa în procedura de selecție, se vor păstra 

fără a fi deschise și se vor restitui la cerere; 
c) informații suplimentare se pot solicita la nr. de telefon 0372819746 sau email: 

georgiana.popescu@ceoltenia.ro; 
d) documentele solicitate se vor transmite pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, cu mențiunea 

„Candidat pentru funcția de contabil șef al S.C. Medserv Min S.A.); Nume și prenume 

candidat”, secretariatul S.C. Medserv Min S.A., cu sediul în strada Calea Severinului, nr. 
38A, Târgu Jiu, județul Gorj, cod 210204;  

e) candidaților selectați pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să 
probeze experiența lor sau statutul profesional. 

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii: 

1. opis al documentelor; 
2. CV-ul în format Europass; 
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
4. copii autentificate după documentele care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor 

specializări și dovedesc îndeplinirea condițiilor generale sau specifice; 
5. cel puțin două referințe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcții de conducere 

cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 5 ani - acestea vor conține datele de contact 
(adresa de e-mail și/sau număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea; 

6. adeverința medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere 
medical pentru îndeplinirea funcției pentru care candidează; 

7. adeverință/e de la locul/locurile de muncă unde candidatul a lucrat în ultimii 5 ani din care să 
rezulte că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție deținută sau că nu i-a încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disciplinare;  

8. cazier fiscal eliberat de către ANAF; 
9. cazier judiciar eliberat de către IGPR-IPJ; 
10. declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular 1); 
11. declarație pe propria răspundere privind lipsa situației de incompatibilitate și a conflictului de 

interese (Formular 2); 
12. declarație pe proprie răspundere (Formular 3) prin care candidatul va confirma că nu se află 

într-una din situațiile prevăzute la art. nr. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 ori că nu a suferit o 
condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională; 

13. declarație pe propria răspundere privind gradul de independență (Formular 4); 
14. dovada îndeplinirii condiției prin care se cere experiență de minim de minim 5 ani în activitatea 

de organizare și conducere a contabilității financiare a unor întreprinderi publice sau societăți 
comerciale 

 
 Pe întreg parcursul acestui proces de selecție, comunicarea cu candidații se va face prin            
e-mail și telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail și numărul de telefon trecute 
în CV să fie corecte. 
 Lista lungă, lista scurtă și propunerile de nominalizare au caracter confidențial și nu vor fi 
publicate. Rezultatele obținute de candidați în fiecare din etapele procesului de selecție le vor fi 
comunicate acestora individual în modalitățile descrise mai sus. 

mailto:georgiana.popescu@ceoltenia.ro
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B. CREAREA LISTEI LUNGI A CANDIDAȚILOR. PROCESUL DE EVALUARE 

A LISTEI LUNGI 
 

Coordonarea activităților care stau la baza elaborării listei lungi se face de către Comisia de 
selecție, astfel: 

1. crearea listei lungi cuprinzând toate dosarele de candidatură complete și depuse la timp, care 
are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată; 

2. evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție; 
3. eliminarea din lista lungă a candidaților care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de 

candidat și informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă; 
4. verificare informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea 

punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului 
pentru fiecare candidat și solicitarea de clarificări/ informații suplimentare unde este cazul, 
inclusiv pe baza unui interviu; 

5. realizarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă, prin raportare la 
profilul consiliului; 

6. eliminarea din lista lungă a candidaților care au obținut un punctaj conform grilei de 
evaluare mai mic decât al celorlalți; 

7. candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut 
conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de 
membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă. 
 
C. PROCEDURA DE SELECȚIE FINALĂ. PROCESUL DE EVALUARE A LISTEI 

SCURTE. CRITERII DE STABILIRE A CLASAMENTULUI CANDIDAȚILOR 

 
Stabilirea clasamentului candidaților aflați în lista scurtă se realizează de către Comisia de 

selecție prin parcurgerea următoarelor etape: 
1. candidaților aflați în lista scurtă li se comunică de către Comisie faptul că în termen de 15 

zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună declarația de intenție, în scris, la 
registratura S.C. Medserv Min S.A.; 

2. comisia de selecție analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în 
matricea profilului de candidat;  

3. în urma analizei dosarului de candidatură, a calificativelor integrate în matricea profilului de 
candidat, precum și a declarațiilor de intenție ale candidaților, comisia de selecție stabilește 
clasamentul final al acestora, întocmind Raportul privind numirea contabilului șef al                  
S.C. Medserv Min S.A., raport care include clasificarea candidaților și motivarea acesteia; 

4. raportul prevăzut la punctul 4 se transmite Consiliului de Administrație al S.C. Medserv 
Min S.A. în vederea aprobării propunerii de numire în funcția de contabil șef al                        
S.C. Medserv Min S.A. 

5. durata mandatului Contabilului Șef este de 2 (doi) ani de la numire.  
 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:  

Popescu Georgiana 

Mișcodan Florin-Constantin 


