Lista documentelor din dosarul de candidatura pentru pozitia de membru
in Consiliul de Administratie al SIF Moldova, AGOA din 4/5 aprilie 2017
1. Nominalizarea pentru postul de administrator 1
2. Curriculum vitae datat s i semnat, in format Europass; daca este cazul, se

mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana
respectiva a desfasurat activitate;
3. Copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata prin

semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate;
4. Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute;
5. Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de

valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente
din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul s i sau resedinta; pentru persoanele
care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani prezinta si certificatul
de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile
competente din ultima tara in care au avut anterior stabilit/stabilita
domiciliul/resedinta.
6. Chestionar conform Regulamentului ASF nr. 14/2015 completat si semnat de

candidat ( anexa 1)
7. Declaratia pe propria raspundere (anexa 2), din care sa rezulte ca :

a) respecta dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea pe care urmeaza sa o
desfasoare
b) ca nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare
c) incidentele inregistrate in ultimii 10 ani, de natura a-i afecta reputatia s i
integritatea
d) alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente, inclusiv poziții
executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit ( Cod BVB)
8. Declaratia privind calitatea de administrator independent (anexa 3)

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sunt absolvenţi cu examen de licenţă sau de diplomă ai unei instituţii de
învăţământ superior;
(b) îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(c) au experienţă relevantă adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii
entităţii reglementate şi responsabilităţilor alocate.
(a)

1 In conformitate cu dispozitiile art. 137ˆ1 din Legea nr. 31/1990, candidatii pentru posturile de
administrator pot fi nominalizati de membrii actuali ai consiliului de administratie sau de
actionari. In cazul in care nominalizarea este facuta de un actionar, acesta trebuie sa prezinte
dovada calitatii de actionar, constand intr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central sau de
catre un intermediar (SSIF).

