Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare cere anchetă parlamentară privind
salariile din ASF
Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) solicită Parlamentului să
înfiinţeze de urgenţă o comisie de anchetă a politicii de resurse umane şi a salarizării
personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară, conform unui comunicat de presă.
"Solicitarea survine în urma apariţiei în presă a mai multor informaţii cu grad ridicat de
credibilitate, care vorbesc de faptul că un număr important de angajaţi şi consilieri ai ASF sunt
rude apropiate ale politicienilor de rang înalt din România, ceea ce alimentează suspiciunile
legate de caracterul clientelar al angajărilor şi de abandonarea principiilor de competenţă
profesională, care ar trebui să guverneze activitatea acestei instituţii de bază a pieţei financiare",
potrivit sursei citate.
De asemenea, aceleaşi informaţii sugerează că, în cadrul ASF, există salarii brute care ajung
până la zeci de mii de euro lunar, prime de vacanţă, de sfârşit de an etc., situaţie care ar trebui
clarificată, menţionează AURSF.
"Procesul deja demarat de evaluare a personalului ASF ar trebui să fie transparentizat şi să fie
stabilite incompatibilităţi şi criterii clare de competenţă, atât pentru membrii Consiliului ASF, cât
şi pentru personalul autorităţii. Ar trebui, de asemenea, să fie stabilite şi criterii de performanţă
care să fie aplicate în politica de salarizare, niveluri maximale ale salariilor şi altor categorii de
venituri de natură salarială, precum şi numărul maxim de posturi de conducere şi de execuţie pe
care îl poate conţine organigrama ASF", arată Asociaţia.
AURSF se consideră pe deplin îndreptăţită să iniţieze acest demers, în condiţiile în care
utilizatorii români de servicii financiare sunt, practic, cei care plătesc salariile conducătorilor,
consilierilor şi salariaţilor ASF, având în vedere ca acestea se achită din taxele şi comisioanele
mari pe care utilizatorii de servicii financiare le plătesc societăţilor de asigurare, societăţilor de
servicii de investiţii financiare, administratorilor fondurilor de pensii şi celorlalte entităţi de pe
pieţele reglementate şi supravegheate de ASF, se mai arată în comunicat.

