COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Anexa nr. 3
la normă
CHESTIONAR
pentru persoana responsabilă cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii
facultative
Acest chestionar va fi completat de către persoana propusă ca persoană responsabilă cu
investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative. Chestionarul se întocmeşte
potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate
chestionarele semnate prin reprezentare.
1. Denumirea şi adresa societăţii administrator de pensii facultative pentru care se comunică
informaţiile:
...............................................................................................................................................................
2. Identitatea persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea din cadrul
societăţii administrator de pensii facultative (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului
de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul).
................................................................................................................................................................
3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi
responsabilităţilor aferente.
................................................................................................................................................................
4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea
calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră.
................................................................................................................................................................
5. Aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 10% din capitalul social sau din
drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizaţi
denumirea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră.
................................................................................................................................................................
6. Ati exercitat activităţi, pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile era prevăzută
obligativitatea obţinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control
din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?
................................................................................................................................................................
7. Aţi avut, dumneavoastră sau societăţile la care aţi exercitat responsabilităţi de conducere şi/sau de
administrare ori la care aţi fost acţionar semnificativ ori asociat, dificultăţi financiare majore sau
v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri
judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice
precizare utilă.
................................................................................................................................................................
8. Autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din
străinătate v-au refuzat vreo autorizaţie ori v-au aplicat vreo sancţiune dumneavoastră personal? Dar
vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori
la care aţi fost acţionar semnificativ ori asociat? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a
intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată,
sancţiunea şi data aplicării sancţiunii).
...............................................................................................................................................................
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9. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare a investiţiilor,
societate de asigurare, societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit care
îndeplineşte funcţie de depozitar? Dacă da, faceţi orice precizare utilă.
................................................................................................................................................................
10. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare cu o altă
societate de administrare de pensii private? Dacă da, faceţi orice precizare utilă
................................................................................................................................................................
.
Semnătura: …………………
Data:……………………….
FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE
POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE
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