Capitolul III Consiliul FGDSPP
Art.18 FGDSPP este condus de un Consiliu de Administrație format din 3 membri dintre care
unul deține funcția de Președinte al Consiliului.
Art. 19 Consiliul FDGSPP are următoarele atribuții:
(1) Analizează, avizează și propune Consiliului ASF spre aprobare:
a) statutul Fondului de garantare și modificările ulterioare;
b) structura organizatorică;
c) bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului de garantare;
d) norme cu privire la stabilirea contribuției anuale a administratorilor de fonduri și a
furnizorilor de pensii private autorizați de ASF, precum și a plății acestora;
e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contribuțiilor anuale stabilite pe baza
declarațiilor transmise Fondului de garantare;
f) norme cu privire la stabilirea contribuției majorate;
g) raportul anual de activitate și situațiile financiare anuale însoțite de raportul de audit;
h) strategia anuală privind resursele financiare ale fondului de garantare care are ca
obiective minimizarea riscului, maximizarea randamentului și lichiditatea plasamentelor;
i) procedurile și mecanismele adecvate de control intern și audit intern;
(2) Analizează și aprobă :
a) numirea și eliberarea din funcție a membrilor conducerii executive;
b) propuneri cu privire la modalitățile, plafoanele maxime, termenele și condițiile de
plasare a resurselor financiare stabilite în cadrul strategiei anuale a Fondului de garantare;
c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitație;
d) reglementări și proceduri interne elaborate de Fondul de garantare.
(3) Adoptă prin hotărâre Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al
FGDSPP;
(4) Aprobă și modifică Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație al
FGDSPP;
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(5) Stabilește, dacă este cazul, potrivit legii, condițiile și criteriile de selectare a unui consultant
cu experiență în vederea elaborării de modele actuariale utilizate pentru calculul contribuțiilor
anuale, în vederea colaborării;
(6) Aprobă prin Decizie numirea Directorului general, în condițile legii;
(7) Aprobă planul anual de audit intern;
(8) Exercită orice alte sarcini prevăzute de legislația în vigoare sau primite de la Consiliul ASF.
(9) Aplică sancțiunile prevăzute de lege în situația în care administratorii și furnizorii de pensii
private nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de Legea 187/2011 și de reglementările emise în
aplicarea acesteia.
(10) Asigură confidențialitatea documentelor, informațiilor sau altor date utilizate în
desfășurarea activității atât în timpul activității cât și după încetarea acesteia, timp de 2 ani, date
care devenite publice ar dăuna prestigiului FGDSPP;
Capitolul IV Președintele Consiliului FGDSPP
Art.20 Președintele Consiliului de administrație al FGDSPP are următoarele atribuții:
a)

reprezintă FGDSPP în raporturile cu ASF, administratorii de fonduri și furnizorii de pensii
private, ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale,
alte persoane fizice și juridice, române sau străine, precum și în fața instanțelor
judecătorești și arbitrare;

b)

poate participa la reuniunile și conferințele asociațiilor internaționale din sistemul de
pensii private;

c)

stabilește ordinea de zi și convoacă Consiliul de administrație;

d)

conduce lucrările ședințelor Consiliului de administrație al FGDSPP;

e)

solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

f)

face propuneri de numire în funcție a membrilor conducerii executive;

g)

semnează contractul de muncă al directorului general;

h)

exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale;
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i)

asigură confidențialitatea documentelor, informațiilor sau altor date utilizate în
desfășurarea activității atât în timpul activității cât și după încetarea acesteia, timp de 2
ani, date care devenite publice ar dăuna prestigiului FGDSPP;

Art.21 În cazul imposibilității temporare de exercitare a prerogativelor Președintelui Consiliului
de Administrație al FGDSPP, acestea revin decanului de vârstă dintre ceilalți membri ai
Consiliului FGDSPP.
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