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ANUNȚ  
privind selecția și desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație al Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul pensiilor private 
 

Termenul limită pentru înscriere: 09.06.2017, ora 23:59             
 

Cerințe pentru ocuparea postului:  
Persoana care va fi desemnată în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al 
Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții, prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private:  
 

- Să fie rezidenți în România, să aibă o bună reputație și pregătire profesională și o 
experiență de cel puțin 5 ani într-una din activitățile: financiar-bancară, de asigurări și 
reasigurări, de investiții, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private; 

- Să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa această funcție; 
- Să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; 
- Să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune 

frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute la Legea nr.656/2002 
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;  

- Să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal; 
- Nu pot deține calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului de 

garantare persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul 
finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr.466/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea 
nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului; 

- Membrii Consiliului de administrație al Fondului de Garantare nu pot fi soți, rude sau 
afini până la gradul al doilea între ei;  

- Membrii Consiliului de administrație al Fondului de Garantare nu pot fi membri în niciun 
consiliu de administrație, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un 
administrator ori furnizor de pensii. 

 
 
Conținutul dosarului de candidatură: 

- CV semnat și datat, care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite, cu 
menționarea instituției de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii, precum și 
o prezentare detaliată a activității desfășurate, cu indicarea denumirii, adresei și a 
proflului entității în cadrul căreia a activat, a naturii și duratei activităților desfășurate, 
precum și a responsabilităților exercitate; 

- Cazier judiciar și fiscal în termen de valabilitate; 
- O declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea fiecărei condiții prevăzute 6 și 7 

din Legea nr. 187/2011; 
- Copie a actului de identitate.  
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Reguli de transmitere a dosarelor de candidatură: 

- Dosarele de candidatură se transmit până în data de 09.06.2017, ora 23:59, la adresa 
de e-mail: cariere@asfromania.ro 

- Mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 5 MB; 
- Vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicații 

sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer de fișiere în care 
se anunță link-urile de descărcare a fișierelor); 

- Nu se vor transmite atașamente cu extensiile: .exe; .com sau .Ink; 
- Nu se vor transmite atașamente parolate; 
- În subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web; 
- Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate. 
- Subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului; 
Toate documentele vor fi scanate individual, salvate în format .pdf și atașate în 
același e-mail.  

 
Calendarul activităților de concurs:  

 
Nr. 
crt. 

Acțiune Perioadă de 
desfășurare 

Observații Responsabili 

1. 
Depunere dosare de 
candidatură 

15.05 - 09.06.2017 
Se face doar electronic la adresa 
cariere@asfromania.ro 

Candidați 

2. Verificare eligibilitate 12.06 – 19.06.2017 
Se face de către Comisia de 
verificare a eligibilității 

Comisia de concurs 

3. 

Desemnarea 
Președintelui 
Consiliului de 
Administrație al 
Fondului de garantare 
a drepturilor din 
sistemul pensiilor 
private 

23.06.2017 
Desemnarea Președintelui se va 
face printr-o Hotărâre de Consiliu 
A.S.F.  

Consiliul A.S.F. 

 

În cazul în care calendarul activităților de concurs va suferi modificări ulterioare, acestea 

vor fi postate în timp util pe site-ul A.S.F. la secțiunea Cariere.  

Date de contact:  

cariere@asfromania.ro 

Telefon: 021.659.64.12  

www.asfromania.ro 
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