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Informare de presă

ASF nu a decis plăți compensatorii pentru revocarea membrilor Consiliului înainte de termen

În legătură cu articolele apărute în presă, potrivită cărora Consiliul ASF ar fi decis în ședința din data de

18.12.2013, prin Hotărârea 73, plata de salarii compensatorii pentru cazul în care membrii conducerii ASF sunt

revocați în cazul incompatibilității, facem următoarele precizări:

1.            Hotărârea 73 din 18.12.2013 a Consiliului ASF nu prevede plăți compensatorii pentru membrii

Consiliului ASF în cazul revocării;

2.            Autoritatea de Supraveghere Financiară nu a decis plăți compensatorii pentru membrii Consiliului

ASF;

3.            Orice variantă a Hotărârii ASF nr. 73/18.12.2013 care ar pretinde altceva decât ceea ce am precizat

la punctele 1 și 2 este una nereală, distorsionată, denaturată, care este vehiculată în contextul evaluării

personalului ASF. Repetăm, Hotărârea 73/18.12.2013 adoptată de Consiliul ASF nu prevede plăți compensatorii

pentru membrii Consiliului revocați înainte de termen.

4.            Conducerea ASF și-a exprimat dezacordul față de modul în care conducerile fostelor comisii de

supraveghere comasate în ASF începând cu data de 28 aprilie 2013, înțelegeau să își acorde plăți

compensatorii (câteodată chiar ca bonusuri de performanță după încheierea mandatului sau inclusiv în cazul în

care ocupau o altă funcție în cazul comisiilor de supraveghere).

Din punctul de vedere al Autorității de Supraveghere Financiară orice plată compensatorie pentru o eventuală

întrerupere a mandatului unui membru al Consiliului înainte de termenul de 5 ani trebuie să fie rezonabilă,

sustenabilă, ancorată în realitățile economice, de bun simț, în concordanță cu practicile BNR și ale industriei

autorizate, reglementate și supravegheate.  În niciun caz revocarea unui membru al Consiliului ASF pe motive

‘’de incompatibilitate’’ nu se încadrează în situațiile enumerate mai sus.

Reamintim că în perioada următoare, personalul de conducere al Autorității de Supraveghere Financiară va fi

supus unei evaluări profesionale. Rezultatul evaluării va avea ca efect fie confirmarea în anumite posturi de

conducere, fie disponibilizarea. În cazul disponibilizărilor, personalul concediat va beneficia de cel mult 4 salarii

lunare compensatorii, în conformitate cu Regulamentul Intern al Autorității de Supraveghere Financiară.


