
 
         

DECLARAȚIA CANDIDATULUI ÎN SENSUL RESPECTĂRII PREVEDERILOR 

REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 14/2015 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 14/2015, 

Subsemnatul/a......................................., identificat/ă cu C.I. seria ........, nr............., 

CNP.................................., în calitate de candidat/ă pentru funcția de 

..............................................................................................în cadrul CARE România S.A. /  

 

Declar pe propria răspundere că respect cerințele privind buna reputație și integritate și nu 

există motive obiective și demonstrabile care determină îndoieli rezonabile în acest sens în 

ultimii 10 ani de activitate. Astfel, declar că: 

1. Nu am antecedente judiciare: 

 Nu am fost condamnat/ă sau urmărit/ă penal în cazuri referitoare la: 

- infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute de 

legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului; 

- infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar; 

- infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală; 

- alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum şi de 

cea privind protecţia consumatorului; 

 Nu am fost supus/ă vreunei investigaţii sau anchete administrative relevante anterioare sau în 

curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancţiuni 

administrative pentru nerespectarea dispoziţiilor aplicabile activităţilor reglementate de legislaţia 

financiar-bancară; 

 Nu am fost supus/ă vreunei  anchete relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni 

de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale; 

 Nu dețin un comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la 

capacitatea mea de a exercita atribuţiile corespunzătoare funcţiei, pentru a asigura administrarea 

corectă şi prudentă a entităţii reglementate, respectiv raportat la următoarele criterii, după caz: 

- nu am dovedit transparență, deschidere și cooperare în relațiile cu autoritățile de 

reglementare 

- respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenențe sau licențe 

pentru activități sau profesii ori excluderea sau interdicția de a mai desfășura activități 

într-un domeniu de către o autoritate de reglementare 

- rezultatele financiare ale entităților deținute sau conduse de mine sau în cadrul căreia 

am avut o participatie majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de 

reorganizare, faliment și lichidare nevoluntară și dacă este cazul în ce mod am 

contribuit la situația care a condus la aceste proceduri 



 
         

- declarația de faliment personal, dacă este cazul 

- indicii rezonabili că sunt afiliat unui anumit grup de interese sau a unor influențe 

externe entității, fapt care a afectat în activitatea mea profesională anterioară, afectează 

sau ar putea afecta corectitudinea, independența și imparțialitatea deciziilor. 

2. Nu am efectuat activităţi sancţionate anterior de către o autoritate competentă; 

3. Nu există  indici rezonabili privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supus 

unor influenţe nejustificate din exteriorul entităţii, situaţii care ar putea să afecteze corectitudinea, 

independența sau imparțialitatea deciziilor; 

4. Nu există indici rezonabili care să determine rezerve privind integritatea mea, buna reputaţie 

sau comportamentul profesional; 

5. Voi îndeplini şi menţine, pe toată durata de desfăşurare a activităţii, cerințele referitoare la 

competenţă şi experienţă profesională, integritate şi bună reputaţie, guvernanţă; 

6. Respect dispoziţiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfăşor, nu 

mă aflu în situaţii de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare şi, în cazul în care mă aflu 

într-o astfel de situaţie, înţeleg să renunţ la situaţia respectivă, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării aprobării de către A.S.F., transmiţând la expirarea termenului documentele 

justificative ce relevă ieşirea din incompatibilitate. 

 

Nume Prenume, 

(Semnătura) 

 

Data: 


