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Consiliul de administratie RAJA S.A.  

Comitetul de nominalizare si remunerare 

 

 

PLAN DE SELECȚIE 

 

pentru desemnarea Directorului Economic al RAJA S.A. Constanta 

 

 

Componenta inițială a planului de selecție 

 

1. Preambul 

 

RAJA S.A. este o persoană juridică infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990 ca 

societate pe acțiuni, cu capitalul social deținut de 34 unități administrativ teritoriale 

și cu  statut de operator regional. 

RAJA S.A. isi desfasoara activitatea in temeiul unor reglementari 

speciale:  Legea 51/2006 modificata, Legea 241/2006 modificata, HG 855/2008, 

Legea 31/1990. 

 

 RAJA S.A. se afla sub si incidența prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109 

din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  

 

 Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de Comitetul de 

nominalizare si remunerare și conține informațiile primare ale selecției candidaților 

pentru funcția de Director economic al RAJA SA, conform cerințelor și specificațiilor 

cuprinse în HG nr. 722/2016, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990. 

 

 

 

 

2. Declanșarea procedurii de selecție - Etapa inițială de planificare.   
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 Inițierea și organizarea procedurii 

 

Prin Decizia nr.11/06.05.2021, s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a 

Directorului economic, fara atributii de conducere a societatii, conform principalelor 

prevederi ale OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare care 

fundamentează prezenta procedură de selecție : 

 

Art. 35. (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de 

administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, 

numindu-l  pe unul dintre ei director general. 

(2) Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre 

administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii 

de selecţie prevăzute la alin. (4) - (7). 

(3) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director 

general. 

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie 

sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea 

comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia 

respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în 

conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administraţie poate decide să fie 

asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau 

juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt 

contractate în condiţiile legii. 

(5) Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent, împreună cu 

membrii comitetului de nominalizare şi remunerare, stabileşte criteriile de selecţie, 

care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în 

consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi 

publice ori societăţi din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi 

selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, 

transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului 

domeniului de activitate a societăţii. 

(6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică, prin grija preşedintelui 

consiliului de administraţie, în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare de 

largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include 

condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. 

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal 

şi transparenţei. 
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(7) Publicarea anunţului privind selecţia directorilor în conformitate cu prevederile 

alin. (6) se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea 

candidaturilor specificată în anunţ. 

(8) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administraţie prin 

selectarea candidaţilor din lista scurtă. 

(9) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt 

delegate atribuţii de conducere de către consiliul de administraţie sau nu, va fi 

selectat în conformitate cu prevederile alin. (4)-(7). 

 

 Data de declansare este data de 19.05.2021. 

 

3.  Contractarea unui expert independent 
 

Consiliul de administratie, prin Decizia nr.11 din 06.05.2021 a hotarat ca 

selectia pentru directorul economic sa fie efectuata de catre un expert independent, 

persoana fizica sau juridica specializata in selectia si recrutarea resurselor umane.  

Potrivit art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016, selecția expertului 

independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos 

enumerate, dar fără a se limita la acestea: 

a) portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau 

directorilor la întreprinderi publice sau private; 

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea 

de selecţie a administratorilor şi directorilor; 

c) componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi 

alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori si 

directori; 

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa 

recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice; 

e) managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului; 

f) experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare 

personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi 

guvernanţă; 

g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează 

această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani. 

 

Prin componenta inițială a planului de selecție, se stabilesc criteriile de selecție 

a expertului independent, astfel: 

 

 



4 
 

Nr. 

Crt 
CRITERII CERINȚE 

1. 

 

Portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani 

pentru selecţia administratorilor sau 

directorilor la întreprinderi publice 

sau private; 

Minim 4 clienți diferiți din 

domeniul utilităților publice (de 

ex. Distribuție apă potabilă, 

canalizare și epurare ape reziduale 

menajere, etc.) pentru care s-a 

realizat procedura de recrutare și 

selecție a membrilor CA sau 

directorilor. 

2. 

Valoarea totală a contractelor de 

recrutare în ultimii 3 ani pentru 

activitatea de selecție a 

administratorilor și directorilor la 

întreprinderi publice sau private; 

Minim 100.000,00 lei 

3. 

 

Componenţa echipei de proiect cu 

referire la numărul de experţi ce 

poate fi alocat proiectului şi 

expertiza acestora în proceduri de 

recrutare de administratori și 

directorilor la întreprinderi publice 

sau private; 

Experiență proceduri aplicate în 

selecția personalului de top 

management (minim7 ani). 

Să aibă în echipă minim un expert 

care a desfășurat proceduri 

relevante de recrutare, selecție și 

evaluare administratori și directori 

la întreprinderi publice sau 

private. 

4. 

Gradul de expertiză a expertului 

independent în privinţa recrutării de 

administratori/directori în sectorul 

întreprinderilor publice; 

Cel puțin 5 proiecte de recrutare 

selecție și evaluare conform OUG 

109/2011 și HG 722/2016 privind 

guvernața corporativă a 

întreprinderilor publice. 

5. 

Managementul de proiect şi 

capacităţile de coordonare ale 

expertului independent; 

Numărul experților dedicați 

proiectulu: minim 2 cu expertiză 

în proceduri similare. 

Furnizarea de recomandări la 

cerere. 

6. Experienţă în dezvoltarea profilului 

candidatului pentru administratori și 

Activități relevante de stabilire a 

profilului candidatului pentru 
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Nr. 

Crt 
CRITERII CERINȚE 

directori, pornind de la abilități de 

dezvoltare a strategiilor de afaceri, 

management competitiv 

orgnizațional și operațional și 

administrare eficientă conform 

principiilor de guvernanţă 

corporativă; 

administratori și directori, în 

proiectele de recrutare, selecție și 

evaluare candidați pentru ocuparea 

acestor posturi cu prevederile 

OUG 109/2011 și HG 722/2016. 

Furnizarea de recomandări la 

cerere. 

7. 

Ponderea candidaţilor selectaţi de 

expertul independent și mandatați 

ca adminsitratori sau directori, care 

au rămas în funcție minim 1 an. 

- 90% 

 

• Termenii de referinţă pentru contractarea serviciilor expertului independent sunt: 

1. Contractul va avea ca obiect achiziţionarea serviciilor de recrutare şi selecţie a 

candidaților pentru funcția de Director Economic al RAJA S.A., conform prevederilor 

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În 

derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute de O.U.G. 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

2. Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 60 de zile de la 

data expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecţia şi semnarea 

contractului de mandat de către Directorul Economic al RAJA S.A. 

3. Scopul contractului este de selectie si recrutare a Directorului Economic al RAJA 

S.A., cu respectarea urmatoarelor: 

- Va fi selectat, numit, remunerat si isi va inceta mandatul in conformitate cu 

dispozitiile legale in vigoare, in special cele cuprinse in Codul Civil, Legea nr. 

31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, OUG nr. 

109/2011, Actul constitutiv al RAJA S.A. si Contractul de mandat. 

- Directorul economic isi va desfasura mandatul in conditiile stabilite de RAJA 

S.A. in vederea asigurarii unei conduceri profesioniste, eficiente si performante a 

directiei economice.  

 

• Directorul Economic, conform prevederilor actelor normative in vigoare, ale 

Actului Constitutiv al societatii si ale Contractului de mandat, va avea următoarele 

drepturi si obligaţii: 
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▪ asigură conducerea activității economice si financiare a societății, 

coordonarea si controlul acesteia in ceea ce privește utilizarea 

resurselor financiare, materiale si umane in vederea atingerii 

obiectivelor societății, in mod direct sau prin personalul subordonat; 

▪ duce la îndeplinire, întocmai si in termenele stabilite, hotărârile AGA, 

deciziile CA, deciziile și sarcinile impuse de DG cât și planul de 

administrare si management  al societății; 

▪ prezintă ori de cate ori se solicita sau este necesar, către CA și DG, 

execuția bugetului de venituri si cheltuieli, informații privind situația 

economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul 

realizării masurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a deciziilor CA 

și DG, oricare alte documente si informații solicitate, precum si 

masurile luate in cazul neîndeplinirii acestora; 

▪ prezintă, atunci când este cazul, sau la solicitarea DG, CA sau AGA, 

situația economico - financiară a societății si oricare alte documente si 

informații; 

▪ asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de 

venituri si cheltuieli; 

▪ asigură managementul economic al societății, conducerea, organizarea, 

reprezentarea si gestionarea activității economice a societății, potrivit 

legii, Actului constitutiv al societății, Regulamentului de Organizare 

si Funcționare (ROF) si in limitele prezentului contract; 

▪ prezintă DG si CA, la încheierea exercițiului financiar, nivelul de 

îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit 

si pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor si raportul anual, conform 

prevederilor legale in vigoare; 

▪ întocmește proiectul de buget de venituri si cheltuieli si programul de 

investiții pentru anul următor, în vederea prezentării in CA, in 

conformitate cu prevederile legale; 

▪ organizează si urmărește evidenta contabila si de gestiune a societății; 

▪ urmărește respectarea principiilor contabile si ale evaluării patrimoniale; 

▪ ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli 

aprobat al societății in mod direct sau prin personalul subordonat; 

▪ organizează efectuarea inventarierii patrimoniale conform prevederilor 

legale; 

▪ efectuează plăți si avizează documente în vederea plății acestora; 

▪ analizează si verifica situațiile financiare semestriale/anuale; 

▪ înștiințează Directorul general si Consiliul de Administratie cu privire la 

neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale; 

▪ exercita atribuțiile ce i-au fost încredințate de Directorul general si 

Consiliul de Administratie conform legii, precum si orice alte atribuții 

prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de Regulamentul de 

Organizare si Funcționare in sarcina sa; 
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• Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de Director economic al RAJA 

S.A. se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, 

transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societăţii. Selecţia va 

fi efectuată de expertul independent. 

• Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent: 

- Indrumarea si consilierea societatii prin  comitetul de nominalizare si remunerare 

privind metodele de implementare cele mai eficace ale prevederilor obligatorii ale 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice şi ale HG nr. 722/2016; 

- Elaborarea componentei integrale a Planului de selecţie; 

- Elaborarea şi completarea materialelor şi a documentelor identificate în planul de 

selecţie, precum şi a altor documente şi materiale ce vor fi folosite în procesul de 

selecţie; 

- Elaborarea - Matricea si Profilul directorului economic; 

- Elaborarea  Anuntului pentru publicare in două ziare economice si Anuntul pentru 

publicarea pe site-ul societatii, privind selectia directorului economic; 

- Implementarea planului de selecţie, identificarea şi căutarea candidaţilor, stabilirea 

conţinutului dosarului pentru depunderea candidaturii; 

- Organizarea şi derularea procedurii de selecție a candidatului; 

- Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură; 

- Intocmirea listei scurte a candidaţilor; 

- Sustinerea interviurilor cu candidatii;  

- Consilierea Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la întocmirea 

Raportului privind recomandarile pentru numirea in postul de director economic şi 

comunicarea acestuia către Consiliul de Administrație; 

 

Expertul independent va furniza la timp și cu acuratețe societatii prin  Comitetul de 

nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie informațiile 

necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță. 

 

Pe parcursul îndeplinirii responsabilităţilor şi sarcinilor minimale, descrise  mai sus, 

expertul independent va prezenta Comitetului de nominalizare si remunerare  

următoarele rapoarte de activitate: 

 

1. Raportul Iniţial care va fi transmis în termen de maxim 5 zile de la data intrării în 

vigoare a contractului, pentru analiză şi aprobare. Raportul iniţial va include, fără a se 

limita la următoarele informaţii: 

- Planul de selecție – componenta integrală și materialele/documentele 

aferente acestuia; 

- Strategia de recrutare şi masurile ce se vor întreprinde pentru realizarea 

acesteia și a unor recomandari privind strategia de recrutare; 
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- Anuntul privind selectia directorului economic; 

- Matricea si Profilul directorului economic; 

- Graficul de timp pentru implementarea proiectului; 

- Criteriile de selecţie cuantificabile pe baza calificărilor, experienţei şi 

abilităţilor dorite pentru poziţia de Director economic. 

 

2. Raportul Final, pentru poziţia de Director economic, va fi transmis către 

societate/comitetul de nominalizare si remunerare, pentru analiză şi aprobare, in 

termen de maxim  5 zile de la finalizarea procesului de selectie pentru pozitia de 

director economic. 

Raportul final va include, fără a se limita la, următoarele informaţii: 

- descrierea activitătilor și rezultatelor procesului de recrutare pentru poziţia de Director 

economic; 

- prezentarea concluziilor, inclusiv a recomandărilor privind facilitarea integrării 

candidatului în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea; 

 

• Preţul contractului: Oferta financiara postată în Catalogul electronic SEAP va 

include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport, 

cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al 

expertului independent. 

Plata serviciilor prestate de expertul independent va fi suportată de societatea 

RAJA S.A. 

• Modalitatea de selecție a expertului independent: Selectare din catalogul 

electronic SEAP. Înainte de semnarea contractului, expertul independent va prezenta 

documente din care să reiasă că îndeplinește cerințele prevăzute în art.10 din cuprinsul 

Anexei 1 la HG nr. 722/2016. 

• Garantia de plasare a candidaților: Fiecare expert independent ofertant, va oferi o 

garanţie de plasare a candidaților de minimum 60 de zile de la data semnării 

contractului de mandat. 

În perioada de garanție, orice înlocuire a candidatului selectat pentru poziția de 

Director economic, din motive neimputabile RAJA S.A., se va face pe costul integral 

al expertului independent, atunci când necesarul de noi candidați excede listei 

cadidaților cuprinși în raportul pentru numirile finale. 

 

4. Procesul general de selecție a candidaților pentru funcțiile de Director 

economic  

Procesul de selecție a candidaților pentru funcția de Director economic se 

realizează de către Consiliul de administrație prin Comitetul de nominalizare si 

remunerare si expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale 

cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 
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Prezenta secţiune defineşte principalele activităţi pe care părţile implicate în 

procesul de recrutare şi selecţie trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune 

gestionări a procesului de recrutare şi selecţie. 

 

Roluri și responsabilități 

 

Părțile implicate în procesul de selecție și principalele lor responsabilități/atribuții 

sunt: 

• Consiliul de administrație:  

a) decide asupra declanşării procedurii de recrutare şi selecţie; 

b) decide ca procesul de selecţie să fie efectuat de un expert independent, persoană 

fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt 

contractate de RAJA S.A., potrivit legii. 

c) decide cu privire la Planul de selecție - componenta initiala si componenta 

integrala; 

d) decide cu privire la criteriile de selecție a candidaților pentru functia de director 

economic, inclusiv matricea, profilul candidatului si anuntul; 

e) numește directorul economic, la recomandarea comitetului de nominalizare si 

remunerare,  în urma procesului de selecție; 

 

• Comitetul de nominalizare și remunerare: 

a) elaboreaza componenta iniţiala a planului de selecţie 

b) acordă asistenţă şi consultanţă expertului independent în toate aspectele referitoare 

la procedura de selecţie şi pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat. 

c) se implică și contribuie la stabilirea variantelor finale ale documentelor necesare 

pregătirii și implementării procesului de selecție. 

d) recomanda Consiliului de Administrație, candidaţi pentru funcţia de Director 

Economic, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi 

selecţie prevăzute de actele normative in vigoare. 

 

• Expertul independent: 

a) elaboreaza următoarele documente necesare bunei desfăşurării a procedurii de 

selecţie(cu consultarea comitetului de nominalizare si remunerare, dupa caz), 

fără a se limita doar la acestea, conform legii:  

➢ Plan de selecție cu toată documentația necesară aferentă; 

➢ Profilul candidatului pentru funcția de Director Economic; 

➢ Matricea candidatului pentru funcția de Director Economic; 
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➢ Anunțurile privind selecția, pentru presa scrisă și online; 

➢ Criterii de evaluare și selecție 

➢ Materiale referitoare la Declarația de Intenție 

➢ Fișe sinteză pentru fiecare etapă a Planului de selecție; 

➢ Planul de interviu; 

➢ Formulare de nominalizare pentru candidații propuși; 

➢ Recomandări de nominalizare; 

➢ Formulare de confidențialitate; 

➢ Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați; 

➢ Lista elementelor confidențiale și a celor ce nu pot fi făcute publice; 

➢ Alte documente specifice proiectului. 

b) verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru 

selecţie, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu 

întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista 

lungă;  

c) dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce priveşte întrunirea 

minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, solicită 

clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;  

d) informează în scris candidaţii respinşi de pe lista lungă despre această decizie;  

e) verifică informaţiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi 

stabileşte punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul 

matricei profilului pentru fiecare candidat;  

f) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul postului;  

g) solicită informaţii suplimentare candidaţilor din lista lungă, dacă este cazul, 

pentru acurateţea punctajului; organizează interviuri directe cu candidaţii, 

conform planului de selecţie;  

h) elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin HG 

722/2016; 

i) realizeaza interviul final cu candidatii pentru functia de director economic, la 

care asista si comitetul de nominarizare si remunerare; interviurile se vor 

desfasura la locatia stabilita de  expertului independent; 
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j) consiliaza Comitetul de nominalizare și remunerare cu privire la întocmirea 

raportului privind recomandarile pentru numirea in postul de director 

economic şi comunicarea acestuia către Consiliul de Administrație; si 

supunerea acestuia spre aprobare Consiliului de Administratie 

k) alte activitati specifice proiectului. 

 

5. Etape majore ale procesului de selecție 

 

A. Definirea procesului de selecție și a profilurilor. În definirea procesului de selecție 

se va avea în vedere stabilirea pașilor procesului de selecție, alocarea de termene și 

definirea părților și responsabilităților aferente. De asemenea, o componenta 

importanta o reprezintă definirea profilurilor aferente functiei de director economic. 

 Coordonarea activităților în vederea definitivarii procesului de selecție și a 

profilurilor se realizează de către Comitetul de nominalizare și remunerare, implicând 

etapele de mai jos: 

• Expertul independent propune procesul de selecție, matricea si profilul aferente 

functiei de director economic; 

• Comitetul de nominalizare și remunerare transmite, daca este nevoie, sugestiile și 

comentariile sale pentru a fi integrate de expertul independent; 

• Consiliul de administrație aprobă varianta finală a procesului de selecție și a matricei 

si  profilului functiei de director economic. 

B. Crearea listei lungi a candidaților. Dosarele de candidatură depuse în termen și 

care îndeplinesc condițiile de selecție forrnează împreună lista lungă, care are caracter 

confidențial și nu trebuie să fie publicată.  

Coordonarea activităților care stau la baza elaborarii listei lungi se realizează 

de către expertul independent, astfel: 

• Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru 

selecție; 

• Eliminarea candidaților care nu întrunesc minimul de criterii ale profilului de 

candidat și informarea în scris a candidaților respinși; 

• Alcătuirea listei lungi din candidaturile rămase și solicitarea de clarificări/informații 

suplimentare, dacă este cazul; 

 

Solicitarea de informații suplimentare se va realiza prin interviu de selecție. 

 

C. Crearea listei scurte a candidaților. Candidații intervievați din lista lungă 

fundamentează lista scurtă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată. 

Coordonarea activităților care stau la baza elaborarii listei scurte este realizată 

de către expertul independent, astfel: 
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• Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordine descrescătoare a punctajului 

obținut conform profilului, până la limita a maximum 5 candidați, rezultând astfel 

lista scurtă; 

• Candidații din lista scurtă trebuie să depună Declarația de intenție în termen de 15 

zile calendaristice, conform procedurii de recrutare și selecție. 

D. Evaluarea și selecția din lista scurtă.  

Lista scurtă a candidaților este evaluată de către expertul independent asistat 

de Comitetul de nominalizare și remunerare, prin parcurgerea următoarelor etape: 

• Evaluarea Declarației de intenție și interviu de selecție; 

• Elaborarea Raportului pentru numirea finală (recomandare de numire); 

• Înaintarea Raportului final catre Consiliul de administratie pentru numirea 

directorului economic. 

În situația în care membrii Comitetului de nominalizare și remunerare 

candidează pentru funcțiile vacante de Director, aceștia se vor suspenda din Comitet, 

pentru a asigura implementarea principiilor si  respectarea dreptului la libera 

competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal 

şi asumarea răspunderii. 

În situația în care toți membrii Comitetului de nominalizare și remunerare 

candidează pentru funcțiile vacante de Director, evaluarea și selecția candidaților din 

lista scurtă se realizează de către expertul independent. În acest caz, numirea 

Directorilor se va realiza de către Consiliul de administrație, la propunerea expertului 

independent. 

 

6. Tipuri de criterii de selecţie 

 

Criteriile de selecţie rezultă din matricea profilului candidatului. Acestea pot 

fi obligatorii şi opţionale. 

Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite 

de către toţi candidaţii. 

Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii 

dintre candidati. 

 

Expertul independent cu consultarea consiliului de administratie, prin 

comitetul de nominalizare va stabilii lista criteriilor obligatorii şi lista criteriilor 

opţionale în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii RAJA S.A. 

 

7. Implementarea planului de selecţie pentru functia de director economic 

Implementarea Planului de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Decizia Consiliului de Administratie cu privire la declansarea procesului de 

recrutare si selectie; 

2. Stabilire criterii de selectie/Publicarea componentei initiale a planului de selectie; 
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3. Publicarea de catre Societate a anuntului de selectie, conform art. 29, alin.7 din 

OUG .109/2011 (extras): 

“Anunţul privind selecţia(…) se publică, prin grija (…) preşedintelui consiliului 

de administraţie (…), cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă 

răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să 

includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, 

tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului 

domeniului de activitate al întreprinderii publice,(…). 

4. Depunerea,  respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de 

30 de zile de la data publicării anunţului. 

5. Formarea listei lungi (care are caracter confidenţial şi nu poate fi făcută publică) 

ce este formată din toate dosarele de candidatură depuse în termen. 

6. Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru 

selecţie. 

7. Respingerea dosarelor ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de  candidat. 

8. Solicitarea de clarificări de catre  expertul independent, în cazul dosarelor care 

conţin informaţii ce nu sunt concludente. 

9. Informarea candidaţilor respinşi din lista lungă, despre această decizie. 

10.Verificarea de către expertul independent a informaţiilor din dosarele de    

candidatură rămase în lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de 

evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare 

candidat. 

11.Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul directorului 

economic, a candidaţilor rămaşi în lista lungă. 

12.Eliminarea din lista lungă a candidaţilor selectaţi care întrunesc cerinţele de 

competenţe ale functiei de director economic, dar care au obţinut un punctaj 

conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi candidaţi. 

13. Solicitarea de informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură 

atunci când expertul independent consideră necesar prin interviuri directe, 

verificarea referinţelor oferite de alţi candidaţi, verificarea activităţii desfăşurate 

anterior de către candidaţi.Eliminarea candidaţilor de pe lista lungă, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a 

maxim 5 candidaţi, rezultând astfel lista scurtă. 

14. Întocmirea de către expertul independent a listei scurte. 

15. Comunicarea către toţi candidaţii rămaşi în lista scurtă, de catre expertul 

independenbt a  obligaţiei de a prezenta, în termen de 15 zile de la data stabilirii 

listei scurte, a declaraţiei de intenţie. 

16.Analiza declaraţiei de intenţie de către expertul independent asistat de comitetul 

de nominalizare si remunerare şi integrarea rezultatului acestei analize în matricea 

profilului de candidat. 
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17. Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă prin interviu organizat de catre 

expert, asistat de comitetul de nominalizare si remunerare, în baza planului de 

interviu. 

18. După finalizarea interviurilor Comitetul  de nominalizare întocmeşte Raportul 

privind recomandarile pentru numirea in postul de director economic şi il comunica 

Consiliului de Administrație. 

 

Punctajul obtinut de candidati in etapele procesului de selecție este accesibil 

Consiliului de administratie prin comitetului de nominalizare si remunerare  și 

expertului independent și nu va fi publicat. 

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de catre Expertul 

independent prin elaborarea Componentei finale in care vor fi mentionate si 

termenele, cu consultarea societatii RAJA S.A. prin Comitetul de nominalizare si 

remunerare, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanşării 

procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de 

desemnare a candidatului selectat pentru poziţia de Director economic in cadrul 

societatii  al RAJA S.A. 

 

Întocmit, 

Comitetul de nominalizare si remunerare 

 

Encioiu Ghiulentan – administrator neexecutiv 

 

Vlad Elena – administrator neexecutiv 

 

Neagu Cezar – administrator neexecutiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal. Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal. El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul 

în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sunt strict interzise şi atrag răspunderea 

juridică. 

 


