
Anunț privind procesul de desemnare a persoanei care să asigure interimatul funcției de 

Președinte al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din 

sistemul de pensii private (F.G.D.S.P.P.) 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) organizează procedura de selecție a candidaților 

în vederea asigurării interimatului funcției de Președinte al Consiliului de administrație al 

F.G.D.S.P.P., pe perioada suspendării Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 93/12.12.2018 privind 

desemnarea Președintelui Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P., respectiv pentru o perioadă 

ce se va încheia la data încetării suspendării dispuse de Hotărârea nr. 381/02.03.2022, prin care 

Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară mai sus menționată, sau cel mai târziu la data încetării de drept 

(12.12.2022) a mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. anterior menționată. 

 

Termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: ziua 25.03.2022 ora 23:59         

 

Cerințe pentru ocupare post:  

Președintele Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. trebuie să îndeplinească cumulativ 

condițiile prevăzute la art. 6 și să nu se afle în situații de incompatibilitate/conflict de interese, 

conform art. 7 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, astfel:  

a) să fie rezident în România, să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă 

de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: financiar-bancară, de asigurări şi reasigurări, de 

investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;  

b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa această funcţie;  

c) să nu fie membru al vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;  

d) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, 

abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau 

luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de 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, Legea 

nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru infracțiunile de 

bancrută simplă, bancrută frauduloasă și gestiune frauduloasă prevăzute de Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare și, ulterior 

abrogării acesteia, de către Codul Penal;  

e) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal; 

f) să nu fie persoană nominalizată 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 ulterioare, precum și 

în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și 

combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; 

g) membrii Consiliului de administraţie al F.G.D.S.P.P. nu pot fi soţi, rude sau afini până la 

gradul al doilea între ei; 



h) membrii Consiliului de administraţie al F.G.D.S.P.P. nu pot fi membri în niciun consiliu de 

administraţie, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un administrator ori 

furnizor de pensii. 

 

Conținut dosar de candidatură: 

➢ Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile 

de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru 

care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce 

privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; dacă este cazul, se 

menționează instituția/autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana 

respectivă a desfășurat activitate; 

➢ Scrisoare de motivație, semnată și datată; 

➢ Cazierul judiciar în termen de valabilitate; 

➢ Cazierul fiscal în termen de valabilitate; 

➢ Copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă studiile (diplome studii, certificate, 

atestări, foi matricole etc.);  

➢ Copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă experiența profesională, vechimea în 

muncă și specialitate (carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă, meserie și 

specialitate, extras REVISAL etc.); 

➢ Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute de lege, semnată și datată, 

conform Anexei nr. 1 prevăzută mai jos; 

➢ Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată și datată, conform Anexei 

nr. 2 prevăzută mai jos; 

➢ Copie conformă cu originalul a actului de identitate; 

➢ Adresă de însoțire și opis documentație. 

 

Pentru documentele care sunt în altă limbă decât limba română, pe lângă copia documentului inițial 

se depune și traducerea legalizată în limba română. 

 

Dosarele de candidatură se depun în format letric la Registratura A.S.F.1 sau se transmit în 

format electronic la adresa de e-mail eregistratura@asfromania.ro, până în data de 

25.03.2022, ora 23:59. 

 

Reguli de transmitere a dosarelor de candidatură în format electronic: 

✓ dosarele de candidatură se transmit la adresa de e-mail: eregistratura@asfromania.ro. 

                                                           
1 ADRESA: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti  

Program de lucru Registratură: 

Luni - Miercuri: 8:30 - 17:00 

Joi:                     8:30 - 18:00 

Vineri:                8:30 - 14:30 

 



✓ subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului și 

adresa de e-mail a candidatului; 

✓ înscrisurile candidaților conform Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de 

transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară sunt semnate olograf, fotocopiate/scanate în format PDF, sau sunt 

semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept, iar documentația va 

fi însoțită de adresa de însoțire și de opisul documentației;  

✓ mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 5 MB, în cazul 

în care mărimea documentelor depășește această dimensiune sunt acceptate mai multe e-

mailuri cu același subiect, dar cu atașament diferit; 

✓ în procesul de transmitere a dosarelor se utilizează doar 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 este permisă transmiterea de atașamente cu extensiile: .exe; .com sau .Ink.; 

✓ nu este permisă transmiterea de atașamente parolate; 

✓ în subiectul sau corpul mesajelor nu trebuie să fie link-uri către site-uri web; 

✓ documentele transmise prin transfer de fișiere online nu se descarcă și nu se iau în 

considerare; 

✓ documentele se scanează individual, se salvează în format .pdf și se atașează la același e-

mail. 

 

Date de contact:  

eregistratura@asfromania.ro 

Telefon: 021 659 61 43  

www.asfromania.ro 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eregistratura@asfromania.ro
http://www.asfromania.ro/


Anexa nr. 1 

 

Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 și art. 7 

din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de 

garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 

 

Subsemnatul/a ________________________________________________, domiciliat/ă în 

localitatea _______________, judeţ/sector ________, str. ___________, nr. __, bl. __, sc. __, etj. 

__, apt. __, telefon ____________, e-mail ___________________  declar pe proprie răspundere că: 

 

A. Îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

Sunt rezident/ă în România; 

 

Dispun de o bună reputație; 

 

Dispun de pregătire profesională şi o experienţă de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: 

financiar-bancară, de asigurări şi reasigurări, de investiţii, juridică, legislativă sau executivă 

din domeniul pensiilor private; 
 

Am onorabilitatea necesară pentru a ocupa această funcţie; 

 

Nu sunt membru al vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; 

 

Nu am menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, 

abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau 

luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de 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, Legea 

nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru infracțiunile de 

bancrută simplă, bancrută frauduloasă și gestiune frauduloasă prevăzute de Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare și, ulterior 

abrogării acesteia, de către Codul Penal; 

Nu am menţiuni în cazierul fiscal. 

 

B. Am luat cunoștință de următoarele situații de incompatibilitate sau conflict de interese pentru 

membrii Consiliului de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 

private, care: 

 

 

 

 

 

 

 



Nu sunt soț, rudă sau afin până la gradul al doilea cu ceilalți membri din C.A.; 

 

Nu pot fi membru în niciun consiliu de administraţie, consiliu de supraveghere sau membru 

în directorat la un administrator ori furnizor de pensii. 

 

Sub sancțiunea legii, declar că toate informațiile cuprinse în acest formular sunt 

complete şi conforme cu realitatea, că îndeplinesc cumulativ condițiile și că nu mă regăsesc în 

situații de incompatibilitate sau conflict de interese potrivit art. 6 și art. 7 din Legea nr. 

187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor 

din sistemul de pensii private. 

 

Data:           Semnătura: 

  

 

 



Anexa nr. 2 

 

 

INFORMARE 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră se realizează în cadrul procesului 

de desemnare a persoanei care să asigure interimatul funcției de Președinte al Consiliului de 

administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private în conformitate cu 

prevederile Legii. nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare 

a drepturilor din sistemul de pensii private, ca temei juridic al prelucrării. 

Datele cu caracter personal furnizate în procesul de desemnare sus-menționat referitoare la 

nume și prenume, dată și loc al nașterii, cetățenie, adresă de domiciliu, cod numeric personal, serie 

și număr al cărții de identitate, imagine, semnătură, număr de telefon, adresă de e-mail, vechime în 

muncă/experiență profesională/ocupații, educație/formare, date cu privire la fapte 

penale/contravenții/sancțiuni profesionale, date cu privire la fapte înscrise în cazierul fiscal, date cu 

privire la soț/soție, rude sau afini de până la gradul al II-lea inclusiv cu membrii Consiliului de 

administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, sunt prelucrate 

exclusiv în procesul de desemnare, ele fiind accesibile doar  persoanelor desemnate din cadrul 

structurilor organizatorice ale A.S.F. implicate în procesul de  desemnare.  

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pe perioada necesară îndeplinirii 

scopurilor pentru care au fost colectate dar nu mai mult de 5 ani, cu excepția situațiilor în care 

prevederi legale exprese stabilesc alte termene, având în vedere și perioada de stocare în vederea 

auditării și în scop juridic impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de 

dispozițiile privind arhivarea. 

Vă informăm faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în 

conformitate cu prevederile Regulamentului  cu respectarea principiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) 

al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (R.G.P.D.) acestuia 

conform cărora datele cu caracter personal sunt: 

 a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, 

echitate și transparență”);  

b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un 

mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, 

în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată 

incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de 

scop”);  

c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);  



d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere 

scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);  

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 

depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter 

personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în 

scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri 

statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de 

ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării 

drepturilor şi libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);  

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii 

sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare 

(„integritate și confidențialitate”). 

Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 

beneficiați de: 

a) Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care are în vedere 

dreptul de a primi informații detaliate privind situațiile și operațiunile de prelucrare efectuate de 

A.S.F.; 

b) Dreptul de acces la date, conform căruia aveți dreptul de a obține, din partea A.S.F., o confirmare 

că datele cu caracter personal ale dumneavoastră se prelucrează exclusiv în scopurile indicate, care 

sunt aceste date, durata prelucrării; 

c) Dreptul la ștergerea datelor, conform căruia aveți dreptul de a solicita și obține de la A.S.F., în 

cazuri justificate, ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția acelor date cu caracter personal 

pentru care există prevederi legale exprese care stabilesc necesitatea păstrării lor; 

d) Dreptul la rectificarea datelor, conform căruia aveți dreptul de a solicita și obține de la A.S.F. 

rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea acestora; 

e) Dreptul la restricționarea prelucrării, conform căruia aveți dreptul de a solicita și a obține, din 

partea A.S.F. restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în situația în care ați contestat 

exactitatea datelor restricționare care se aplică pe perioada verificării exactității datelor, în situația 

unei prelucrări ilegale, în situația în care aveți nevoie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept în instanță sau în situația în care vă exercitați dreptul la opoziție, în condițiile prevăzute 

de legislația în vigoare; 

f) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, pentru situațiile în care prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale dumneavoastră se realizează în baza consimțământului exprimat în 

mod direct, expres și neechivoc. Retragerea consimțământului operează doar pentru situațiile 

ulterioare acestei manifestări de voință, neavând caracter retroactiv; 

g) Dreptul de a depune o plângere, conform căruia, în situația unor nemulțumiri legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră de către A.S.F. vă puteți adresa cu o 

plângere semnată și datată către Ofițerul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul 

A.S.F. la Registratura A.S.F. sau la adresa de e-mail dpo@asfromania.ro. 

mailto:dpo@asfromania.ro


De asemenea, pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu 

consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul sau în măsura în care aveți nevoie de 

informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să le adresați în scris în atenția Ofițerului pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul A.S.F. prin una din modalitățile indicate mai sus. 

În situația în care răspunsul acordat la solicitarea dumneavoastră nu este considerat 

satisfăcător, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, 

Romania, +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro, sau justiției. 

 

 

Data:           Semnătura: 

 


