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CERERE 
privind ocuparea postului de Administrator al  

ABC Asigurari Reasigurari S.A. 

 
 

Revizia 1/09.2022 

Subsemnatul __________________________________, domiciliat in  
__________________________________, Str. ________________________, nr. ___, bl. ___, sc. 
___, etaj  ___, ap. ___, sector/judetul  _______, posesor al C.I. seria  ___ nr. ____________, 
eliberata de _____________, la data de ___________, CNP _____________________________, 
telefon _________________, in conformitate cu prevederile stipulate in Actul Constitutiv 
al ABC Asigurari-Reasigurari S.A. si cu reglementarile ASF, imi depun candidatura la 
functia de administrator neexecutiv/administrator neexecutiv independent,  al acestei 
societati, pentru un mandat de 4 ani. 

 

Anexez prezentei cereri si depun urmatoarele documente, conform „Procedurii 

privind depunerea candidaturilor și stabilirea candidaților pentru postul de 
Administrator”: 

1. Declaratie conform Anexei 1 la Reg. ASF nr. 1/2019 (cod F1-PO-RU-05); 

2. Carte de identitate, conforma cu originalul și semnata olograf; 

3. Lista cu persoanele care pot oferi referințe (cod A5-PO-RU-05), insotita de 
scrisori de recomandare ale persoanelor din lista; 

4. Acte de studii si alte certificari relevante, semnate și conforme cu originalul de 
către posesor; 

5. Curriculum Vitae semnat și datat în forma Europass din care să reiasă 
experiența relevantă; 

6. Autoevaluarea competențelor profesionale (cod: A4-PO-RU-05); 

7. Cazier judiciar - în termenul de valabilitate legal; 

8. Cazier fiscal - în termenul de valabilitate legal; 

9.1 Declarație privind reputația și integritatea (cod F2-PO-RU-05); 
9.2  Declarație privind competențele și conflictul de interese (cod F3-PO-RU-05); 
9.3  Declarație privind funcțiile suplimentare și timpul alocat (cod F5-PO-RU-05); 

9.4  Declarație conform Regulamentului ASF nr. 1/2019 (cod F6-PO-RU-05); 
10. Test de analiza a abilitatilor/aptitudinilor necesare pentru evaluarea adecvarii 

membrilor structurii de conducere, (cod A7-PO-RU-05). 
  

Mentionez ca am luat cunostinta de conditiile generale si specifice de ocupare a 
postului de administrator. 

 

Cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal al Romaniei privind falsul in 
declaratii, declar pe propria raspundere ca respect dispozitiile legale in vigoare 
referitoare la activitatea pe care urmeaza sa o desfasor, toate informatiile si 
documentele prezentate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea si nu exista 
alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta ABC Asigurari Reasigurari SA 

si/sau Autoritatii de Supraveghere Financiara. 
 

Prin semnarea acestui document, declar ca am fost informat, atat cu privire la 
modul in care ABC Asigurari Reasigurari S.A. imi va prelucra datele cu caracter 
personal, cat si de faptul ca pot consulta cea mai noua versiune a Notei GDPR pe site-
ul societatii, la adresa: www.abcasigurari.ro/ Meniul Contact/ Sectiunea Protectia 
Datelor/ Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
 Data: 

Semnatura, 
_______________________________ 

http://www.abcasigurari.ro/

