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SECTORUL  SISTEMULUI  DE  PENSII  PRIVATE 
 

Sinteza actelor individuale emise de ASF - Sectorul sistemului de pensii private în luna iulie 2015 
 

DECIZII 
1 2 3 4 5 

Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de1 

1515 06.07.15 
 

EUREKO – SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 

PENSII FACULTATIVE S.A. 

Autorizarea doamnei NIłĂ Sorina Mihaela pentru funcŃia de Director General Adjunct al 
EUREKO – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. ca urmare a 
reînnoirii mandatului. 

DRA-P 

1738 23.07.15 
CERTINVEST PENSII – SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 

DE PENSII FACULTATIVE S.A  

Autorizarea schimbării auditorului financiar al Certinvest Pensii Societate de Administrare a 
Fondurilor de Pensii Facultative S.A.. DRA-P 

 
AVIZE 

1 2 3 4 5 
Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

236 09.07.15 SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii  facultative pentru Fondul de 
Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare. DRA-P 

237 09.07.15 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE S.A. 

Avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de 
Pensii Facultative BCR PLUS. DRA-P 

239 17.07.15 
EUREKO – SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 
PENSII FACULTATIVE S.A. 

Avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de 
Pensii Facultative EUREKO CONFORT. DRA-P 

 
249 

 
22.07.15 

AEGON PENSII - SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 

PENSII PRIVATE S.A 

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii 
Administrat Privat VITAL. DRA-P 

260 23.07.15 SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Avizare modificare contract de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen 
Acumulare. 

DRA-P 

 
AVIZĂRI  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   

A  FONDULUI  DE  PENSII  ADMINISTRAT  PRIVAT 
1 2 3 4 5 

Nr. act Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

232 07.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

233 07.07.15 DESTINE BROKER DE ASIGURARE 
S.R.L. 

Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

234 09.07.15 DESTINE BROKER DE ASIGURARE 
S.R.L. 

Avizarea doamnei Mihăilă Gianina ca agent de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. 

DRA-P 

240 20.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

241 20.07.15 
NN PENSII SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT S.A. 

Avizarea unui număr de 26 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1691 20.07.15 
NN PENSII SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT S.A. 

Respingerea solicitării de avizare a doamnei Turica Vingărzan ca agent de marketing în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

251 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. 

DRA-P 

254 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

259 23.07.15 
ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

Avizarea doamnei Blaj Mirela Simona ca agent de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

 
 

AVIZĂRI  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   
A  FONDULUI  DE  PENSII  FACULTATIVE 

1 2 3 4 5 

Nr. act Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

230 07.07.15 DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 
Avizarea domnului Mocanu Viorel-Vasile ca agent de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

231 07.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 27 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

                                                           

1 Direcțiile emitente. 
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AVIZĂRI  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   
A  FONDULUI  DE  PENSII  FACULTATIVE 

1 2 3 4 5 

235 09.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 17 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

242 20.07.15 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE S.A. 

Avizarea doamnei Ambrose Violeta ca agent de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

243 20.07.15 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 29 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

250 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 11 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

255 23.07.15 
CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE 

S.R.L. 
Avizarea domnului Ciobanu Lucian-Gheorghe ca agent de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

257 23.07.15 
ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

Avizarea doamnei Dulca Teodora Ramona ca agent de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

258 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 20 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

 
REAVIZĂRI  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   

A  FONDULUI  DE  PENSII  ADMINISTRAT  PRIVAT 
1 2 3 4 5 

Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

244 10.06.15 
NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE 

A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT S.A. 

Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat . 

DRA-P 

252 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Reavizarea doamnei Raveca Sfechiș ca agent de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

 
REAVIZĂRI  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   

A  FONDULUI  DE  PENSII  FACULTATIVE 
1 2 3 4 5 

Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

227 07.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Reavizarea doamnei Ciorhan Mihaela Florentina ca agent de marketing, în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

228 07.07.15 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
Reavizarea unui număr de 50 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative. DRA-P 

229 07.07.15 
ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative. 

DRA-P 

245 20.07.15 
ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative. DRA-P 

246 20.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative. DRA-P 

247 20.07.15 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 
Reavizarea doamnei Mararu Elena ca agent de marketing, în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

253 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Reavizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative. DRA-P 

256 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Reavizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenŃi de marketing, în vederea 
desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative. 

DRA-P 

 
RETRAGERI  AVIZE  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   

A  FONDULUI  DE  PENSII  ADMINISTRAT  PRIVAT 
1 2 3 4 5 

Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

1516 06.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 2 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1518 06.07.15 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 2 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1575 09.07.15 
METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 3 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1576 09.07.15 DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. 
Retragerea avizului doamnei Gospei Mădălina, agent de marketing avizat în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1740 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizului doamnei Apian Valentina Elena, agent de marketing avizat în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 
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RETRAGERI  AVIZE  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   
A  FONDULUI  DE  PENSII  ADMINISTRAT  PRIVAT 

1 2 3 4 5 

1741 23.07.15 CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE 
S.R.L. 

Retragerea avizelor unui număr de 5 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1747 23.07.15 
NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE 

A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 60 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

1751 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 12 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii administrat privat. DRA-P 

 
RETRAGERI  AVIZE  AGENȚI  DE  MARKETING  PERSOANE  FIZICE  PENTRU  DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII  DE  MARKETING   

A  PROSPECTULUI  FONDULUI  DE  PENSII  FACULTATIVE 
1 2 3 4 5 

Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

1519 06.07.15 
EUREKO – SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 
PENSII FACULTATIVE S.A. 

Retragerea avizului domnului Pop Ion, agent de marketing avizat în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1520 06.07.15 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 2 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii facultative. 

DRA-P 

1521 06.07.15 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE S.A. 

Retragerea avizului domnului Mitran Ion, agent de marketing avizat în vederea desfăşurării 
activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1522 06.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 6 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii facultative. 

DRA-P 

1687 17.07.15 
ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 

FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

Retragerea avizului doamnei Constandache Mirela Claudia, agent de marketing avizat în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1688 17.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 4 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii facultative. 

DRA-P 

1689 17.07.15 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE S.A. 

Retragerea avizului domnului Rusu Emanuel Daniel, agent de marketing avizat în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1690 17.07.15 CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE 
S.R.L. 

Retragerea avizului doamnei Zelea Teodora-Mălina, agent de marketing avizat în vederea 
desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1739 23.07.15 
CAPITOL BROKER DE PENSII PRIVATE 

S.R.L. 
Retragerea avizelor unui număr de 20 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1742 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 7 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii facultative. DRA-P 

1743 23.07.15 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 25 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii facultative. DRA-P 

1744 23.07.15 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
Retragerea avizelor unui număr de 9 agenŃi de marketing persoane fizice, avizaŃi în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing a fondului de pensii facultative. 

DRA-P 

1745 23.07.15 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE S.A. 

Retragerea avizului doamnei Caliciu Gabriela Florentina, agent de marketing avizat în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. DRA-P 

1746 23.07.15 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
Retragerea avizului doamnei Mureșan Mădălina Alexandra, agent de marketing avizat în 
vederea desfăşurării activităŃii de marketing al fondului de pensii facultative. 

DRA-P 
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DECIZII 
1 2 3 4 5 

Nr. 
act 

Data 
emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului Emis 

de 

1712 20.07.2015 
BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

Plan de masuri 
ObligaŃia să asigure, în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, 
respectarea următoarelor măsuri: 
a) în ceea ce priveşte gestionarea conflictului de interese şi tranzacŃiile personale: 
- să stabiliească pentru persoanele relevante obligaŃia de a transmite, cu o periodicitate 
precizată, persoanei responsabile cu gestiunea tranzacŃiilor personale, un istoric al 
tranzacŃiilor efectuate, emis de intermediar, o situaŃie a deŃinerilor sau o declaraŃie pe propria 
răspundere potrivit căreia nu are conturi deschise la intermediar şi nu a efectuat tranzacŃii, 
astfel încât să se poată asigura o gestiune corectă a potenŃialelor conflicte de interese; 
- să stabiliească obligaŃia persoanelor relevante ca ulterior depunerii unui formular privind 
aprobarea efectuării unei tranzacŃii să transmită confirmarea de tranzacŃionare sau o 
declaraŃie potrivit căreia tranzacŃia nu a fost efectuată; 
- să stabiliească obligaŃia ca Registrul tranzacŃiilor personale să fie completat în baza 
confirmărilor de tranzacŃionare, care certifică efectuarea unor tranzacŃii şi nu în baza unor 
intenŃii de tranzacŃionare. 
b) să includă în prospectul Fondului de Pensii Facultative BRD Medio o valoare maximală a 
comisioanelor de intermediere aferente ofertelor publice de vânzare/ cumpărare, precum şi a 
oricăror alte taxe şi comisioane care se reŃin din conturile fondului ca urmare a 
încasării/returului contribuŃiilor, potrivit convenŃiilor încheiate cu băncile; 
c) să înregistreze în registrele de evidenŃă a documentelor toate documentele intrate, ieşite 
sau de uz intern, chiar dacă sunt conexate unor documente principale, atât timp cât acestea 
sunt primite/ emise la date diferite; 
d) să evidenŃieze în conturile individuale ale participanŃilor toate operaŃiile efectuate, la data 
realizării acestora, astfel încât să se păstreze un istoric corect şi complet al tuturor 
tranzacŃiilor operate în contul unui participant şi să notifice în mod corespunzător participanŃii 
implicaŃi cu privire la rectificările efectuate; 
e) să se asigure în permanenŃă că identificarea şi colectarea contribuŃiilor în conturile 
participanŃilor se realizează în baza CNP – ului aferent persoanei pentru care s-a plătit 
contribuŃia; 
f) să se asigure că procedura privind primirea documentelor aferente plăŃii activului net al 
participanŃilor preluate prin intermediul BRD GSG S.A. prevede termene precise de 
transmitere a documentelor primite şi să se asigure că plata se efectuează în termenele 
prevăzute de lege, raportat la data depunerii documentaŃiei complete preluate prin intermediul 
BRD GSG S.A.; 
g) să efectueze verificări cu privire la realitatea informaŃiilor privind decesul şi respectiv data 
decesului celor 276 de participanŃi în cazul cărora administratorul a anulat drepturile cuvenite 
acestora, ca urmare a prescripŃiei termenului în care beneficiarii participanŃilor decedaŃi pot 
solicita plata activului personal net cuvenit, astfel încât aceştia să nu fi fost prejudiciaŃi, iar în 
cazul în care se constată că drepturile acestora au fost încălcate, să remedieze situaŃia 
acestora; 
h) să notifice ca servicii externalizate şi serviciile prestate de furnizorii de servicii IT cu care 
există încheiate contracte şi care îşi desfăşoară activitatea la sediul administratorului. 
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DECIZII 
1 2 3 4 5 

1713 20.07.2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. 

Plan de masuri 
ObligaŃia să asigure implementarea următorului plan de măsuri: 
a) NN Asigurări de ViaŃă S.A. are obligaŃia de a verifica impactul asupra valorii unitare a 
activului net al FPF ING Optim ca urmare a netransferării în data de 22.01.2015 a sumei de 
48,91 RON din contul de investiŃii în contul DIP, concomitent cu anularea unităŃilor de fond 
corespunzătoare, şi de a efectua eventualele corecŃii în contul participanŃilor afectaŃi. Termen 
remediere: 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii. 
b) În ceea ce priveşte modalitatea de realizare a corecŃiilor NN Asigurări de ViaŃă S.A. are 
obligaŃia de a: 
i. efectua corecŃii în contul participanŃilor numai la data constatării erorilor, prin reflectarea 
corespunzătoare a datei de efectuare a corecŃiilor şi ulterior, de a notifica toŃi participanŃii ale 
căror conturi au fost afectate cu privire la efectuarea modificărilor în contul acestora,  
ii. păstra istoricul tuturor operaŃiunilor efectuate în contul participanŃilor în ordine cronologică, 
şi de a stoca date privind utilizatorii care au efectuat corecŃii, data efectuării acestora şi 
participanŃii afectaŃi, 
iii. implementa în sistemele interne de gestiune chei de verificare a corecŃiilor efectuate astfel 
încât să nu fie permisă efectuarea de corecŃii asupra istoricului participanŃilor şi respectiv 
modificarea informaŃiilor raportate la autoritate, 
iv. transmite raportări rectificative şi de a notifica corespunzător autoritatea ori de câte ori 
constată că informaŃiile raportate la A.S.F. nu sunt reale, corecte şi complete, ori au existat 
modificări ce influenŃează datele raportate la autoritate, 
v. efectua reconcilieri zilnice cu privire la numărul de unităŃi de fond raportate la A.S.F. şi cele 
alocate/dezinvestite în/din contul participanŃilor, 
vi. raporta trimestrial stadiul dezvoltărilor efectuate şi a celor ce urmează a fi efectuate până 
la modificarea sistemelor informatice potrivit planurilor de măsuri asumate şi transmise la ASF 
de către NN Asigurări de ViaŃă S.A. 
Termen remediere:  
 pentru subpunctele ii) şi  iii) - 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii. 
 pentru subpunctele i), iv) şi v)- în mod permanent, începând cu a 15-a zi de la data 
comunicării prezentei decizii. 
 pentru subpunctul vi) –5 zile lucrătoare de la închiderea trimestrului. 
c) Până la data comasării conturilor aferente participanŃilor care au deschise mai multe conturi 
la acelaşi fond de pensii facultative, NN Asigurări de ViaŃă S.A are obligaŃia de a se asigura: 
i. anterior efectuării plăŃii activului net, asupra corectitudinii numărului de unităŃi de fond 
anulate, a activului net determinat, a deducerilor legale ce vor fi reŃinute participanŃilor  cu 
informarea corespunzătoare a acestora, 
ii. anterior procesării cererii de transfer, asupra corectitudinii numărului de unităŃi de fond 
anulate astfel încât să fie transferat întreg activul deŃinut de participant şi nu parŃial. 
d) NN Asigurări de ViaŃă S.A. are obligaŃia de a prezenta în informările transmise 
participanŃilor care s-au transferat la fondurile de pensii facultative administrate de acesta cel 
puŃin următoarele informaŃii: data la care a fost încasată suma transferată de la vechiul fond 
de pensii, data şi VUAN-ul la care s-a efectuat convertirea, numărul de unităŃi de fond 
rezultate în urma convertirii, numărul de unităŃi de fond acumulate în contul participantului şi 
valoarea la zi a unităŃilor de fond din contului participantului. Termen remediere: 90 de zile de 
la data comunicării prezentei decizii.  
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