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Norma nr. 17/2014 

pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 şi ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 
204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziŃiilor art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. a) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
50/2005 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi 
(2) şi ale art. 7 alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

În urma deliberărilor din şedinŃa Consiliului AutorităŃii de Supraveghere Financiară din data de 
25.06.2014, 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea, emite prezenta 

normă:  
 

Art. I. - Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 800 din 30 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  
 

1. La articolul 5 punctul 2, punctul (v) al literei e) se abrogă. 

 

2. La articolul 5 punctul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„f) informaŃii privind suspendarea contribuŃiei:  
(i) în situaŃia în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaŃia de plată a contribuŃiei stabilite prin actul 
individual de aderare pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive de la scadenŃa obligaŃiei şi nu a 
înştiinŃat în scris administratorul, acesta din urmă poate să considere suspendată plata contribuŃiei, fără 
ca activul personal al participantului pentru care se plăteşte şi calitatea de participant să fie afectate; 
(ii) în notificarea către participant cu privire la suspendarea plăŃii contribuŃiei, administratorul trebuie să 
menŃioneze faptul că plata contribuŃiei este suspendată ca urmare a neîndeplinirii obligaŃiei de plată a 
acesteia, iar reluarea plăŃii se poate efectua oricând;” 
 

3. La articolul 5 punctul 2,  punctele (ii) şi (iii) ale literei h) se abrogă. 
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4. La articolul 5 punctul 2, litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „v) informaŃii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, administratorul având dreptul să 
prelucreze datele personale ale participanŃilor numai în scopuri legate de îndeplinirea obligaŃiilor 
acestuia, conform prevederilor prospectului schemei de pensii facultative, pentru colectarea 
contribuŃiilor participanŃilor la fondul de pensii, pentru statistici, marketing direct din partea 
administratorului, în vederea prezentării altor produse proprii de pensii private, precum şi în cadrul 
relaŃiilor administratorului cu autorităŃile competente şi, în general, în legătură cu realizarea unui interes 
legitim sau cu îndeplinirea unei obligaŃii legale a administratorului.” 
 
5. La articolul 6 punctul 2,  punctul (i) al literei f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(i) să plătească contribuŃia minimă stabilită de comun acord în actul individual de aderare;” 
    

Art. II. - Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligaŃia ca, în termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei norme, să solicite AutorităŃii avizarea modificării prospectelor, în 
conformitate cu prevederile Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, 
aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta normă. 
 

Art. III - În tot cuprinsul prospectelor  modificate conform art. I, precum şi a prospectelor noi, sintagma 
„Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private” se va înlocui cu sintagma „Autoritatea de 
Supraveghere Financiară”. 
 
Art. IV – Prezenta normă se publică in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
 

 

Preşedintele AutorităŃii de Supraveghere Financiară, 

Mişu NEGRIłOIU 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 25.06.2014 

Nr.17 


