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DECLARATIE 

privind reputatia si integritatea (CA/CE) 

 

Subsemnatul/a ..............................................., cetatean ............................. , domiciliat 

in ................................................................................................................................... , 

posesor/are a actului de identitate  CI seria ......... nr. ......................, eliberat la data de 

.............................., cod numeric personal ....................................., propus/a pentru 

functia (sau in functia de ....) de................................................................. in cadrul ABC 

Asigurari Reasigurari SA, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3129/1997, avand CUI 9438013 

....................................................... in temeiul dispozitiilor Regulamentului Autoritatii de 

Supraveghere Financiara nr. 1/2019, declar pe proprie raspundere urmatoarele: 

1. Nu exista incidente, in ceea ce ma priveste, de natura sa-mi afecteze reputatia sau 
integritatea, similare celor mentionate mai jos, dar fara a ma limita la acestea:  

a)  condamnarea sau urmarirea penala in personam in cazuri referitoare la:  
(i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute 
de legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului, manipularea 
pietei, utilizarea abuziva a informatiilor confidentiale sau infractiuni in legatura cu 
fapte de coruptie; 
(ii)infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului 
economic/financiar; 
(iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală savarsite in mod direct sau indirect, 
inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividentelor; 
(iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, 
precum şi de cea privind protecţia consumatorului; 
b) masuri si sanctiuni anterioare sau in curs de desfasurare, luate de orice autoritate 
de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricaror dispozitii 
relevante care reglementeaza activitatile din domeniul financiar-bancar; 
c) existenta de inscrieri in certificatul de cazier fiscal; 
d) declararea falimentului personal 
e) investigatii sau anchete administrative, anterioare sau in curs de desfasurare, 
actiuni de punere in aplicare a legii, impunerea unor sanctiuni administrative sau alte 
asemenea investigatii efectuate de autoritati sau orice alte entitati romane sau straine. 
f) anchete relevante anterioare sau in curs de desfasurare, actiuni de punere in 
aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;  
g) comportament profesional care determina indoieli rezonabile referitoare la 
capacitatea persoanei de a exercita atributiile corespunzatoare functiei, pentru a 

asigura administrarea corecta si prudenta a Societatii.  
2. Nu am datorii fiscale catre statul roman si nici catre alte state. 
3. Nu am fost sanctionat pentru nicio fapta inregistrata in dosarul meu fiscal. 
4. Nu am fost membru in structura de conducere a unei entitati care a fost supusa unei 
decizii de respingere a unei aprobari, din motive care tin de persoana mea, sau unei decizii 
de sanctionare de catre o autoritate de reglementare ori a carei inregistrare sau autorizatie 
a fost retrasa de o autoritate de reglementare; 
5. Nu mi s-a refuzat, retras sau interzis dreptul de a desfasura activitati care necesita 
inregistrarea sau autorizarea de catre o autoritate de reglementare; 
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6. Nu am fost membru in structura de conducere a unei entitati care a intrat in insolventa 
sau lichidare involuntara, in perioada in care am avut relatii contractuale cu entitatea 
respectiva sau in decursul unui an de la data incetarii acestor relatii (cu conditia atragerii 
raspunderii pentru intrarea in insolventa a entitatii respective); 
7. Nu am fost fost amendat, suspendat sau sanctionat pentru frauda, delapidare ori in 
legatura cu furnizarea de servicii financiare sau de date; 
8. Nu am fost revocat sau concediat din motive imputabile, conform legislatiei aplicabile, 
din functia de director sau dintr-o alta functie de conducere sau dintr-o alta pozitie 
relevanta. 
9. Nu am alte informatii relevante pentru realizarea evaluarii sau detinerii functiei. 
 

Ma oblig sa actualizez aceasta declaratie ori de cate ori informatiile furnizate si/sau 

documentele anexate acesteia nu mai sunt conforme cu realitatea, in termen de 15 zile 

(cincisprezece) zile de la data la care a intervenit modificarea respectiva. 

Subsemnatul/a, ………………………………………………………, cunoscand prevederile art. 

326 din Codul Penal al Romaniei privind falsul in declaratii, declar pe proprie 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. 

 

Data: ………………….                                                           Nume si prenume in clar 

                                                                                        ...................................... 

         Semnatura: 

         ....................................... 

           

 

 


