
 

 

 

 
Comitetul de Nominalizare si Remunerare                                            
din cadrul Consiliului de Administratie al 
         Medserv Min S.A. 
 

 

ETAPELE PLANULUI DE SELECTIE 

pentru desemnarea Directorului Executiv 

al Medserv Min  S.A. 
 

Etapele si termenele din tabelul de mai jos sunt orientative ele putand fi modificate pe parcursul 
selectiei. 

Nr.
crt. 

Etapa Termen 
maximal 
estimat 

Responsabil Document 

1 Declansarea procedurii 30.06.2022 Consiliul de 
Administratie 

HCA nr.10/30.06.2022 

2 Elaborarea proiectului componentei 
initiale a planului de selectie 

 

05.07.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Plan de selectie - 
proiect componenta 

initiala 

3 Elaborarea profilului Directorului 
Executiv 

 

28.07.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Profilul Directorului 
Executiv 

4 Elaborarea Matricei profilului 
candidatului 

28.07.2022 Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Matricei profilului 
candidatului 

5 Elaborarea proiectului componentei 
integrale a planului de selectie 

28.07.2022 Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Proiect componenta 
integrale a planului de 

selectie 

6 Aprobarea proiectului componentei 
integrale a planului de selectie 

29.07.2022 Consiliul de 
Administratie 

Hotarare CA 

7 Publicarea anuntului de selectie  01.08.2022 Presedinte CA Anunt de selectie 

8 Depunerea dosarelor de  candidatura 31.08.2022 Candidati Dosar de candidatura 

9 Evaluarea dosarelor de candidatură în 
vederea întocmirii listei lungi 

 

05-09.09.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Lista lunga 

10 Selectia inițială a candidaților în 
vederea întocmirii listei scurte 

 

15-20.09.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Lista scurta 

11 Depunerea de către candidatii de pe 
lista scurtă a  declaratiilor de intenție in 
concordanta cu documentul 

,,Scrisoarea de asteptarii’’ 

 

 

05.10.2022 

 

 

Candidati 
Declaratiile de intenție 

12 

Selectia finală în vederea elaborării 
propunerilor de nominalizare pentru  
postul de Director Executiv al societatii 

   
  pana la 
17.10.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Liste necesare in 
selectia finală, în 
vederea elaborării 
propunerilor de 
nominalizare 

13 Intocmirea raportului pentru numirile 
finale 

  pana la  
25.10.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Propunere - Raport 
pentru numirile finale 

14 Transmiterea Raportului catre Consiliul 
de Administratie 

  pana la 
25.10.2022 

Comitetul de 
nominalizare si 

remunerare 

Propunere - Raport 
pentru numirile finale 

 


