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CUI / CIF: 14814475 

Nr.reg.com. : J18/299/2002 

Cont:  RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149 

Adresa:  Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj 

Telefon/fax:   0372790149/150, fax. 0253 – 221162 

office@medservminsa.ro;  financiar@medservminsa.ro  web:www.medservminsa.ro 

________________________________________________________________________________________ 

 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare                               Versiunea 2 din data de_______________ 

din cadrul Consiliului de Administrație al 
         S.C. Medserv Min S.A. 

 

 

PLAN DE SELECȚIE 
 

 

Pentru desemnarea Directorului executiv  

al Medserv Min  S.A. 

 

 

Componenta inițială 

(PROIECT) 

 

Preambul: 

 

 

 Procedura de selecție este declanșată și se va desfășura  în conformitate cu prevederile OUG 
109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea 111/2016 și ale HG 
722/2016. Procedura de selecție se va desfășura cu scopul de a selecta cel mai bun candidat pentru 

poziția de  Director executiv al societății în condițiile unei proceduri de selecție cât mai transparente, 
potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice. În vederea îndeplinirii 
acestui deziderat, Comitetul de Nominalizare și Remunerare  propune prezentul Proiect al 

Componentei iniţiale a planului de selecție, în scopul de a fi  formulate de către autoritatea publică de 
propuneri în vederea definitivării acestuia. După consultări Proiectul Componentei iniţiale a planului 
de selecție va fi aprobat de către Consiliul de Administrație devenind astfel componenta inițială a 
planului de selecție. 
  

  

I. Scopul și domeniul de aplicare al Planului de selecție-componenta iniţială 

 

 Prezenta componentă inițială a planului de selecție – proiect - este întocmită în scopul 
recrutării și selecției Directorului executiv al Medserv Min S.A.  pentru  un mandat de…….ani,  cu 

respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor 
metodologice aprobate prin HG 722/2016.  Propunerea Componentei inițiale va fi publicată pe site-ul 

societății în vederea consultării cu acționarii în conformitate cu art.5, alin 2 din HG 722/2016. 
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Această componentă inițială a fost elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta 

integrală a planului de selecție.  
 Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând 
principalele activități și decizii care trebuie realizate, părțile implicate, precum și documentele de 
lucru. Planul de selecție în integralitatea sa este realizat de Comitetul de Nominalizare și 
Remunerare. 

 

 

II. Principii 

 

    În conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, Planul de selecție a Directorului executiv al 

Medserv Min S.A., reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de 
selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanei desemnată pentru 
funcția de conducere și este structurat pe două componente: componenta iniţială și componenta 
integrală. 
 a) Componenta inițială a planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și 
cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecție, identificând data de 
început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, data finalizării planului de selecție 
în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor. 
 b) Componenta integrală a planului de selecție este un document de lucru care conține, fără a se 
limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte 
elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului 
de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de Director 
executiv. 

Planul de selecție (componentă inițială) va fi publicat pe site-ul societății. 
Întocmirea componentei integrale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate 

aspectele cheie ale procedurii de selecție în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 cu 
modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin HG 722/2016. 

   

  

III. Termene ale procedurii de selecție 

 

            Consiliul de Administrație a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a directorului executiv 
al Medserv Min S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. 

            Conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, procedura de 
selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare. 

 

  

IV. Principalele decizii ale procedurii de selecție 

 

Părțile implicate în procedura de selecție trebuie să convină asupra următoarelor aspecte: 

A. Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:  

Profilul Directorului executiv 

     Proiectul profilului trebuie definitivat și comunicat de către CNR și aprobat de către Consiliul 

de Administrație până la publicarea anunțului. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este 

responsabil și coordonează această activitate. 

 

B. Referitor la desfășurarea procedurii de selecție 

a. Planul de selecție: componenta inițială trebuie finalizată în termen de maxim 10 zile de la data 
declanşării procedurii de selecţie, ea fiind identică cu proiectul componentei iniţiale a planului de 
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selecţie elaborată de CNR transmisă atât către autoritatea publică tutelară cât şi publicată pe 

pagina proprie de internet a societăţii, în vederea consultării acţionarilor, în cazul în care aceștia 

nu au formulat propuneri. Comitetul de Nominalizare și remunerare este responsabil și 

coordonează această activitate.  

b. Componenta integrală este un document de lucru care conţine, dar fără a se limita la aceasta, 
elementele din componenta iniţială a planului de selecţie, completate cu alte elemente necesare 

acestuia între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, 
inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de Director executiv. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este responsabil de elaborarea planului de selecție - 

componenta integrală.  

c. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită cu 

respectarea legislației în vigoare. Termenele limită finale trebuie stabilite și incluse în Planul de 

selecție final (componenta integrală). 

d. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție trebuie specificate și 

integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. 

e. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție iar 

fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în 

atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Lista acestor 

persoane este parte integrantă din procesul de selecție. 

 

 

V. Procesul de recrutare și selecție: 

 

Etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare și părțile 

implicate sunt prezentat mai jos: 

- data începerii procedurii de selecție este data declanșării procedurii de selecție respectiv 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.10/30.06.2022; 

- elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție, în termen de maximum 10 zile de la 
data declanșării procedurii de selecție a Directorului executiv al Medserv Min S.A. în conformitate cu 

art.5, alin 2 din normele metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

- aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție de către Consiliul de Administrație 

după consultarea autorității tutelare; 

- publicarea anunțului de selecție în cel puțin 2 ziare economice/financiare cu largă 
răspândire, și pe pagina de internet a Medserv Min S.A. în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 7 

din O.U.G. nr. 109/2011;  

- depunerea dosarelor candidaților în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului în 

conformitate cu art.39, alin 2 din normele metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

- stabilirea listei lungi a candidaților în conformitate cu art. 41 şi 42 din normele 
metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

- analiza dosarelor de candidatură și stabilirea sesiunii de interviuri pentru evaluarea 

candidaților în vederea stabilirii listei scurte în conformitate cu art. 43 din normele metodologice 

aprobate prin HG 722/2016; 

- informarea în scris a candidaților privind respingerea dosarelor care nu au întrunit punctajul 
minim acceptat; 

- stabilirea listei scurte a candidaților în conformitate cu art. 44 din normele metodologice 

aprobate prin HG 722/2016; 
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- depunerea Declarației de intenție a candidaților în termen de 15 zile de la stabilirea listei 

scurte, în conformitate cu art. 44 alin. 2 din normele metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

- evaluarea declarațiilor de intenție ale candidaților, acordarea calificativelor și integrarea 
acestora în matricea profilului de candidat în conformitate cu art. 44 alin. 3 din normele metodologice 

aprobate prin HG 722/2016; 

- stabilirea unei sesiuni suplimentare de interviuri, dacă este cazul; 
- realizarea clasamentului final și desemnarea listei de propuneri în conformitate cu art. 44 

alin. 5 din normele metodologice aprobate prin HG 722/2016; 

- întocmirea raportului pentru numirile finale în conformitate cu art. 44 alin. 7 din normele 

metodologice aprobate prin HG 722/2016 și transmiterea acestuia către Consiliul de Administraţie în 

termen de cel mult 150 de zile de la declanșare, data estimată de finalizare fiind 31.10.2022. 

 

Condiţii de participare 

Pentru a se înscrie la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească atât condiţiile generale, cât 
şi condiţiile specifice, astfel: 
 

Condiţii generale  
 

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunosc limba română (scris şi vorbit); 
c) experiență în profesie de minim 7 ani; 

d) experiență relevantă în activitatea de conducere/coordonare în cadrul unor întreprinderi 

publice, instituții publice ori societăți din sectorul privat sau în consultanță în management, pe 

parcursul a minim 3 ani; 

e) cunoaşterea legislaţiei, în special a următoarelor acte normative: 

 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.; 

f) au capacitatea de analiză și sinteză, gândire strategică, abilități de comunicare, capacitate de 

luare a deciziilor; 

g) au capacitate deplină de exerciţiu; 
h) au stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
i) nu au fost destituite dintr-o funcţie de conducere/coordonare din cadrul unor întreprinderi 

publice, instituții publice ori societăți din sectorul privat; nu le-a încetat contractul individual 

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii  5 ani; nu a fost revocat în ultimii 5 ani din 
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funcții de conducere ale unei societăți sau regii autonome care se încadrează în prevederile 

art.1 al OUG 109/2011 actualizată; 

j) nu au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 

infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni 

prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și 

pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, 

cu modificările ulterioare; 

k) nu au desfășurat  activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege; 
l) nu se află în conflict de interese în conformitate cu Codul etic al S.C. MEDSERV MIN S.A.; 

m) nu prezintă înscrieri în  Certificatul de cazier judiciar; 

n) nu prezintă înscrieri în cazierul fiscal, situaţie prevăzută în Ordonanța de Guvern nr. 39/2015 
privind cazierul fiscal; 

o) îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și de 

Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. 
  

Condiţii specifice 

a) studii superioare de lungă durată economice, juridice sau tehnice, absolvite cu diplomă de 
licenţă; 

b) constituie avantaj cunoașterea proceselor (procedurilor) tehnologice/operaţionale din 
domeniul de activitate al  societăţii. 

Criterii de selecţie 

 I. COMPETENTE 

I.1. Competențe specifice sectorului 
I.1.1. Experienţă relevantă în domeniul de activitate al societăţii- constituie avantaj 

I.1.2. Cunoaşterea proceselor (procedurilor) tehnologice/operaţionale din domeniul de activitate al 
societăţii - constituie avantaj 

  

I.2. Competențe profesionale de importanţă strategică 
I.2.1. Viziune şi planificare strategică 

I.2.2. Capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi 
angajaţilor acesteia 

I.2.3. Legislaţie  
I.2.4. Execuție bugetară 

  

I.3. Guvernanţa corporativă 
I.3.1. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă 

I.3.2. Monitorizarea performanţei 
 

 I.4. Social şi personal 
I.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere 

I.4.2. Capacitate de analiză şi sinteză 

I.4.3. Abilităţi de relaţionare 

  

I.5. Internaţional 
I.5.1. Participarea în organizaţii internaţionale/europene constituite în domeniul de activitate al 

societăţii şi alte domenii relevante- constituie avantaj 
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II. Trăsături 
II.1. Integritate şi reputaţie 

II.2. Independenţă 

II.3. Expunere politică 

II.4. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor 
 

III. Condiţii prescriptive şi proscriptive  
III.1. Experienţă în profesie/activitatea de consultanță în management  sau conducere/coordonare în 

cadrul unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. 

 

 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 7 ani în profesie și de minim 3 

ani în activitatea de conducere/coordonare în cadrul unor întreprinderi publice, instituții publice 
ori societăți din sectorul privat sau în consultanță în management 

15. copie după Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere şi note explicative, înregistrate 
la DGFP)/Execuțiile bugetare ale agentului economic/instituției publice din al cărui management 
a făcut parte candidatul, aferente unui număr de cel puțin 2 exerciţii financiare/bugetare 

consecutive prin care să se demonstreze că agentul economic/instituția publică a înregistrat 

performanțe financiare. 

Depunerea candidaturilor 

a. Termenul limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 zile de la 
data publicării anunţului; 

b. Informaţii suplimentare se pot solicita la numărul de telefon …………………… sau prin 
email: ……………………………; 
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c. Documentele se vor transmite pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, cu mențiunea „ 

Candidat pentru poziția de Director executiv al S.C. Medserv Min S.A.; Nume și prenume 
candidat” la secretariatul S.C.  Medserv Min S.A. din Str. Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, 

Gorj; 

d. Netransmiterea în termenul indicat a tuturor documentelor solicitate, atrage după sine 
excluderea din procedura de recrutare şi selecţie; 

e. Comitetul de Nominalizare și Remunerare îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii 
selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii; 

f. Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente și informatii suplimentare, de 

natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional. 

 Pe întreg parcursul acestui proces de selecție, comunicarea cu candidații se va face prin e-mail 

şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să 
fie corecte. 

  

 

 


