IDENTIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CARE TREBUIE COMPLETATE LA TIMP SAU DUPA
TERMENUL-LIMITĂ;
În cadrul etapelor descrise, punctul 6 este critic, întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să
îndeplinească minimul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul 3, fie de
la început, prin redefinirea profilului postului de director general, cu scopul de a lărgi baza de
selecție. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită,
documente necesare și părțile implicate:
NR.

1.

ACTIVITĂȚI
TERMENE
Definitivarea Profilului De agreat între
postului de director comisia
de
general
selecție
și
expertul
independent
Raport inițial

Conform
tehnice

RESPONSABIL
DOCUMENT
Comitetul
de Profilul postului de
Nominalizare și director general
Remunerare
și
expertul
independent

ofertei Expertul
independent

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Aprobarea
postului

Profilului Maxim
2020

Definitivarea
componenței integrale a
Planului de selecție
Publicarea anunțului de
selecție

2

Maxim
2020

3

Maxim
2020

3

iulie Comitetul
de
Nominalizare si
Remunerare din
cadrul CA
iulie Expertul
independent

Profilul consiliului,
profilul candidatului,
documente
și
material folosite pe
parcursul procesului
de recrutare
Hotărâre
a
Consiliulu
de
Administrație
al
societății
Plan de selecție –
componența
integrală
Anunț de selecție

iulie Comitetul
de
Nominalizare si
Remunerare din
cadrul CA
Depunerea
Maxim 6 august Candidații
Dosare de înscriere
candidaturilor
2020
Evaluarea
Maxim 8 august Expertul
Formular evaluare
candidaturilor depuse – 2020
independent
candidaturi
realizarea listei lungi.
Informarea candidaților Maxim 10 august Expertul
Adresă de informare
aflați pe lista scurtă 2020
independent
privind etapele selecției
Finalizarea etapa I
Maxim 11 august Expertul
Raport
evaluare
2020
independent
candidaturi
Formular
pentru
solicitare clarificări
Formular
comunicare
rezultate
Plan de interviu

10.

11.

12.
13.

Declarație de intenție

Maxim 26 august Candidații
2020
Verificarea, testarea și Maxim 28 august Expertul
intervarea candidaților, 2020
independent
a declarațiilor de intenție
și integrarea rezultatelor
în matricea profilului
posturilor
Realizarea listei scurte Maxim 29 august Expertul
etapa a II-a
2020
independent
Raport numiri finale
Maxim 31 august Expertul
2020
independent

Grila de evaluare
Scrisoare
de
așteptări
Completare dosar
de candidatură
Formular evaluare
candidați

Lista scurtă
Raport numiri finale

