
 
 

 

 

SIF BANAT-CRIȘANA 

Adunarea Generală a Acționarilor din 2/3 martie 2015 

 

 

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE CANDIDATURĂ 
 

1 
Nominalizarea pentru postul de administrator1 

2 
Curriculum vitae datat și semnat, cu prezentarea detaliată a experienței 

profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 23 

alin. (1) lit. d) pct. 5 și 6, respectiv lit. e) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 

3 
 Copia actului de identitate; 

4 
Copia legalizată a actului de studii; 

5 
Certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original; 

6 
Certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original; 

7 
Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform 

anexei 1C din Regulamentul ASF nr. 9/2014 [anexa 1 de mai jos], din care să 

reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, ale OUG nr. 32/2012 și ale 

reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea de administrare a 

investițiilor, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 23 

alin. (1) lit. c) și d) din Regulamentul ASF nr. 9/2014; 

8 
Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform 

anexei 1D din Regulamentul ASF nr. 9/2014 [anexa 2 de mai jos], care trebuie să 

cuprindă toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane 

implicate și aflate în legături strânse, în orice societate reglementată de Legea 

nr. 31/1990 și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau din 

drepturile de vot. 

 

1 în conformitate cu dispozițiile art. 137^1 din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de 
administrator pot fi nominalizați de membrii actuali ai consiliului de administrație sau de acționari 

 



anexa 1 - ANEXA Nr. 1C 

DECLARAȚIE 

 

 

 

Subsemnatul ……………………………………………………………………………………………..., cu domiciliul în 

..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ….1, seria ….. nr. .............., 

eliberat de …….................... la data de ........................, valabil până la data de ………………., 

CNP…………………………………………………………......................................., în calitate de 

……………………..……………………………………………2 al societății de administrare a investițiilor 

..........................................................................3, declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 

31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de 

administrare a investițiilor, precum și că respect cerințele menționate la art. 23 alin. (1) lit. ………4 din 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a 

investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare. 

 

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește 

conform legii. 

Data ............................... 

Semnătura .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în 

cazul persoanelor fizice străine. 

2 Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, înlocuitor al 

directorului/membrului directoratului. 

3 Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor. 

4 Se completează lit. c) și d) pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, respectiv b), 

c) și e) pentru directori/membrii ai directoratului și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia. 

  



anexa 2 -  ANEXA Nr. 1D 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul ….................................................................................................................................., cu domiciliul 

în ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ….1, seria ….….. 

nr. .............., eliberat de …….................... la data de ........................, valabil până la data de ……….………………., 

CNP …………..…………………………………………....................................., în calitate de 

………...................................………………………………………………………….2 al societății de administrare a 

investițiilor.....................................................................................3, declar prin prezenta că am următoarele 

dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot: 

a) dețineri individuale 

Nr.crt. Denumirea societății în care sunt 

deținute acțiuni 

Statul rezident al societății în care 

sunt deținute acțiuni 

Participare la capitalul social al 

societății/drepturile de vot(%) 

    

    

    

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate 

Nr.crt. Persoană implicată Denumirea societății în 

care sunt deținute acțiuni 

Statul rezident al societății 

în care sunt deținute 

acțiuni 

Participarea persoanei 

implicate la capitalul social 

al societății/ drepturile de 

vot (%) 

     

     

     

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse 

Nr.crt. Persoana cu care se 

află în legături 

strânse 

Denumirea societății în 

care sunt deținute acțiuni 

Statul rezident al societății 

în care sunt deținute 

acțiuni 

Participarea persoanei cu 

care se află în legături 

strânse la capitalul social 

al societății / drepturile de 

vot (%) 

     

     

     

 

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. 

Data ....................................... 

Semnătura ............................ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul 

persoanelor fizice străine. 

2 Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, director/membru 

al directoratului, înlocuitor al directorului/membrului directoratului. 

3 Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor. 


