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PROCEDURA ȘI CRITERII DE SELECȚIE 
PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL al FGDSPP 

 
I. Cerințe pentru ocupare post: 

 
Directorul General al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să fie absolvent de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul 
economic; 
b) să aibă o bună reputaţie şi probitate morală; 
c) să aibă experienţă profesională și de conducere dovedită, în domeniul financiar-bancar, de 
asigurări, investiții sau pensii private, de minimum 5 ani; 
d) să nu fie soț, rudă sau afin până la gradul al doilea cu vreunul dintre membrii Consiliului de 
Administratie al FGDSPP; 
e) să nu fie senator, deputat, membru al Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul 
vreunui partid politic ori organizaţie politică, pe perioada exercitării mandatului; 
f) să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar; 
g) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal; 
h) să nu deţină în cadrul vreunei entități din domeniul pensiilor private calitatea de acţionar, angajat 
sau director, membru al consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere ori directoratului, 
după caz; 
i) să nu fi fost condamnat în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în 
domeniul financiar-bancar, legislaţia privind insolvenţa sau protecţia consumatorilor; 
j) să nu fi fost sancţionat de A.S.F. sau Banca Naţională a României cu interzicerea desfăşurării de 
activităţi pe pieţele supravegheate de acestea. 
 

II. Conținut dosar de candidatură: 
 

a) Curriculum Vitae în format Europass, semnat și datat; 
b) Scrisoare de intenție, semnată și datată; 
c) Copie conformă cu originalul a actului de identitate 
d) Cazierul judiciar în termen de valabilitate; 
e) Cazierul fiscal în termen de valabilitate; 
f) Adeverință medicală; 
g) Copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă studiile (diplome studii, certificate, 
atestări); 
h) Cel puțin 2 recomandări; 
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i) 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); 
j) Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute  în cerințele pentru ocuparea 
postului, semnată și datată. (Anexa 1) 
k) Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată și datată. (Anexa 2). 
Pentru documentele care sunt în altă limbă decât limba română, pe lângă copia documentului inițial 
se depune și traducerea legalizată în limba română. 
 

III. Reguli de transmitere a dosarelor de candidatură: 
 

• Dosarele de candidatură se transmit până în data de 27 Februarie 2023, ora 17,00, la adresa de e-
mail: office@fgdspp.ro, cu subiectul ”Candidatura Director General-Nume Penume” 
• 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-mail-uri 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. 
 

IV. Procedura de selecție 
 

Candidații care îndeplinesc criteriile și care depun în termen dosarul de candidatură vor susține un 
interviu în fața comisiei de selecție formată din membrii Consiliului de administrație, în perioada 
01-03 Martie 2023. 
Candidatul selectat și numit de Consiliul de Administrație al FGDSPP în funcția de Director 
General, conform art. 12, alin (1) din Legea nr. 187/2011, își va exercita mandatul numai după 
avizarea sa de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară, în temeiul unui contract de mandat, 
încheiat pe o durată de 4 ani, termenii și condițiile acestuia fiind negociați înaintea transmiterii spre 
avizare de către  A.S.F. 
 
 
 
 
 
 


