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Sinteza actelor individuale emise de A.S.F. - SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 
în luna NOIEMBRIE 2019 

 
DECIZII/AVIZE/etc. 

1 2 3 4 5 

Nr.  
act 

Data emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului (sumar) Emis de 

1325 01.11.2019 

ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII 
PRIVATE SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Autorizarea domnului Mircea VARGA în calitate de membru al Consiliului 

de Administratie al ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

DRA 

1326 01.11.2019 

ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII 
PRIVATE SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Autorizarea doamnei Mioara MARUSTER în calitate de înlocuitor al 

Directorului General al ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de 

Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 

DRA 

1327 01.11.2019 
BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Autorizarea modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul 

de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

DRA 

1328 01.11.2019 
BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Autorizarea modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul 

de Pensii Facultative BRD MEDIO, administrat de BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

DRA 

1329 01.11.2019 

NN PENSII SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A UNUI FOND 

DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT S.A. 

Aprobarea majorarii capitalului social si de autorizare a modificarii Actului 

constitutiv al NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND 

DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. 

DRA 

1391 14.11.2019 
BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Autorizarea modificarii Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare 

a Fondurilor de Pensii Private S.A. 
DRA 

1392 14.11.2019 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 
Autorizarea dlui. Mihai TÂNTARU în functia de Director de Investitii în cadrul 

NN Asigurari de Viata S.A. 
DRA 

1393 14.11.2019 

CERTINVEST PENSII 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE 

A FONDURILOR DE PENSII 
FACULTATIVE S.A. 

Autorizarea modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii 

Facultative PENSIA MEA, administrat de CERTINVEST PENSII 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 

FACULTATIVE S.A. 

DRA 

311 01.11.2019 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Avizarea  prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative 

pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, administrat de BCR Pensii, 

Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 

DRA 

312 01.11.2019 
BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Avizarea modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul 

de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. 

DRA 

314 06.11.2019 
BCR PENSII, SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Avizarea modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul 

de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR PENSII, Societate de 

Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 

DRA 

315 06.11.2019 
BRD SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. 

Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative 

pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO, administrat de BRD 

Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 

DRA 

 
 

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT 

 

AVIZE/DECIZII 

Nr.  
act 

Data 
emiterii 

Entitatea la care se referă 
actul 

Conținutul actului (sumar) Emis de 

316 08.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat 
DRA 

324 14.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Avizarea unui număr de 3 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat 
DRA 

325 14.11.2019 

NN PENSII SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A UNUI FOND 

DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT S.A. 

Avizarea unui număr de 2 persoane fizice ca agenți de marketing în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat 
DRA 



335 27.11.2019 

METROPOLITAN LIFE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE 

A UNUI FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT S.A. 

Avizarea dnei Popa Nicoleta Gabriela ca agent de marketing în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii administrat privat 
DRA 

 
 

AVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII 
FACULTATIVE 

 

AVIZE/DECIZII 

Nr.  
act 

Data 
emiterii 

Entitatea la care se referă 
actul 

Conținutul actului (sumar) Emis de 

317 08.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Avizarea unui număr de 12 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

318 08.11.2019 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 
Avizarea unui număr de 43 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

319 08.11.2019 
S.A.I. RAIFFEISEN ASSET 

MANAGEMENT S.A. 

Avizarea dlui Buzatu Dan Alexandru ca agent de marketing în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

326 14.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Avizarea unui număr de 13 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

327 14.11.2019 
MARKETINGBERATUNG AND 
INSURANCE BROKER S.R.L. 

Avizarea dlui Muresan Radu Constantin ca agent de marketing în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

330 22.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Avizarea unui număr de 15 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

331 22.11.2019 
KUNDEN BROKER DE 

ASIGURARE S.R.L. 

Avizarea unui număr de 12 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

336 27.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Avizarea unui număr de 13 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

 
 

REAVIZĂRI AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII 
FACULTATIVE 

 

AVIZE 

Nr.  
act 

Data 
emiterii 

Entitatea la care se referă 
actul 

Conținutul actului (sumar) Emis de 

313 05.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Reavizarea unui număr de 9 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

320 08.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Reavizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

321 08.11.2019 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 
Reavizarea unui număr de 13 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

332 22.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Reavizarea unui număr de 4 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

337 27.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Reavizarea unui număr de 5 persoane fizice ca agenți de marketing în 

vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative 
DRA 

 
 

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT 

 

DECIZII 

Nr.  
act 

Data 
emiterii 

Entitatea la care se referă 
actul 

Conținutul actului (sumar) Emis de 

1347 05.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

1365 08.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

1366 08.11.2019 

METROPOLITAN LIFE 
SOCIETATE DE ADMINISTRARE 

A UNUI FOND DE PENSII 
ADMINISTRAT PRIVAT S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 16 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 



1385 14.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

1386 14.11.2019 

NN PENSII SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A UNUI FOND 

DE PENSII ADMINISTRAT 
PRIVAT S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 59 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

1450 22.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 6 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

1451 22.11.2019 BANCA TRANSILVANIA S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 3 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

1452 22.11.2019 
BRD – GROUPE SOCIETE 

GENERALE S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 22 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat și respingerea solicitării de retragere a avizelor unui 

număr de 2 agenți de marketing persoane fizice 

DRA 

1485 27.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

administrat privat 

DRA 

 
 

RETRAGERI AVIZE AGENȚI DE MARKETING PERSOANE FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING AL PROSPECTULUI 
FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE 

 

DECIZII 

Nr.  
Act 

Data 
emiterii 

Entitatea la care se referă 
actul 

Conținutul actului (sumar) Emis de 

1348 05.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 12 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative și respingerea solicitării de retragere a avizului dnei Bran 

Teodora 

DRA 

1367 08.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 4 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1368 08.11.2019 
S.A.I. RAIFFEISEN ASSET 

MANAGEMENT S.A. 

Retragerea avizului dlui Csato Endre, agent de marketing avizat în vederea 

desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative  

DRA 

1387 14.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 13 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1388 14.11.2019 
BRD – GROUPE SOCIETE 

GENERALE S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 75 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative și respingerea solicitării de retragere a avizului dnei Meruta 

Mioara 

DRA 

1389 14.11.2019 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 46 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1397 18.11.2019 RAIFFEISEN BANK S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 10 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1453 22.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 5 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1454 22.11.2019 
BRD – GROUPE SOCIETE 

GENERALE S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 25 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1483 27.11.2019 RAIFFEISEN BANK S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 2 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

1484 27.11.2019 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

S.A. 

Retragerea avizelor unui număr de 18 agenți de marketing persoane fizice, 

avizați în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii 

facultative 

DRA 

     
 



DECIZII/AVIZE/etc. 

1 2 3 4 5 

Nr.  

act 
Data emiterii Entitatea la care se referă actul Conținutul actului (sumar) Emis de 

1503 29.11.2019 Metropolitan Life SAFPAP SA 

Plan măsuri 

Art.1. – Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 
Administrat Privat S.A., cu sediul în București, Sector 1, B-dul Lascăr Catargiu, 
Europa House nr. 47-53, Unitatea 4B, Etaj 4, înmatriculată în Registrul 
Comerțului cu nr. J40/13196/09.07.2007, având Codul Unic de Înregistrare 
22080817, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia 
nr. 57 din 01.08.2007, cod de înscriere în Registrul A.S.F. SAP-RO-22093254, 
are obligația, în vederea remedierii deficienţelor consemnate la punctele 1-5, 
7,9 și 11-14 din preambulul prezentei decizii, să asigure, în termen de 90 de 
zile de la data comunicării prezentei decizii, respectarea următoarelor măsuri: 
a) să verifice corectitudinea datelor de contact ale participanților ale căror 
scrisori de informare anuală au fost returnate în cursul anului 2018, prin 
compararea acestora cu datele din actele de identitate, actele individuale de 
aderare și eventualele cereri de modificare a adresei de corespondență 
existente în arhiva administratorului. Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A. va 
asigura, de asemenea, actualizarea informațiilor din evidențele proprii privind 
codul poștal al localității în care participanții și beneficiarii își au domiciliul sau 
reședința. În cazul în care aceștia locuiesc în sate, codul poștal precizat de 
către Administrator va fi cel aferent satului, și nu al comunei din care face parte 
satul; 
b) să revizuiască fluxul de acordare și revocare a drepturilor de acces la 
aplicațiile informatice, astfel încât departamentul IT să cunoască în 
permanență utilizatorii activi și aplicațiile la care au acces aceștia, precum și 
data încetării raporturilor de muncă dintre Administrator și persoanele care au 
calitatea de utilizator în cadrul aplicațiilor informatice, pentru a dezactiva 
conturile de utilizatori din toate aplicațiile/bazele de date/sistemele de operare 
la care aceste persoane au avut acces; 
c) să jurnalizeze accesul la toate aplicațiile/bazele de date/sistemele de 
operare la care au avut/au acces angajații Administratorului într-o anumită 
perioadă; 
d) să modifice procedura internă de lucru privind arhivarea, în sensul 
completării acesteia cu cerințele ce trebuie respectate de către Administrator 
pentru asigurarea conformității cu prevederile art. 33 lit. c) din Norma nr. 
33/2017 privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, 
reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară și, respectiv, prin introducerea obligației de a actualiza evidența 
înregistrărilor telefonice astfel încât aceasta să conțină cel puțin data 
înregistrării convorbirii telefonice și numele consumatorului de produse 
financiare nebancare, în vederea identificării acestuia;  
e) să modifice materialele publicitare aflate în curs de utilizare de către 
Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A., astfel încât să se facă distincție între 
grupul Metropolitan Life și societățile care fac parte din acest grup; 
f) să corecteze în bazele de date adresele tuturor participanților vizați de 
modificarea datelor de corespondență sau de contact efectuată de 
Administrator în luna noiembrie 2017; 
g) să verifice operațiunile de actualizare a datelor de contact efectuate în 
perioada controlată, astfel încât să asigure corectitudinea informațiilor din baza 
de date conform documentelor depuse de către participanți/beneficiari și să 
retransmită, după caz, informările anuale la adresa corectă a participantului; 
h) pentru situațiile în care documentele transmise în cadrul dosarelor de plată 
nu corespund cu cele solicitate astfel cum sunt prevăzute de legislația în 
vigoare, în vederea completării acestora, să utilizeze toate mijloacele de 
comunicare inclusiv comunicarea prin e-mail și/sau telefon, în cazurile în care 
aceste date sunt cunoscute de către Administrator; 
i) în adresele de răspuns la cererile participanților și beneficiarilor/potențialilor 
beneficiari cu privire la plata activului personal, să precizeze punctual 
documentele care mai trebuie transmise de către aceștia în vederea 
completării documentației necesare efectuării plății; 
j) să repună beneficiarii participantei Bojica Elvira în dreptul de a solicita plata 
activului personal cuvenit, în termenul asumat de către Administrator prin 
adresa nr. 1023327/07.12.2017, respectiv până la data de 28.11.2020 și să 
contacteze (telefonic/prin e-mail/prin poștă) potențialul beneficiar Bojica Minus 
precum și ceilalți potențiali beneficiari ai participantei Bojica Elvira în vederea 
solicitării documentației de plată. În cazul în care beneficiarii vor depune 

SP-DSC 



DECIZII/AVIZE/etc. 

1 2 3 4 5 

documentația de plată, Administratorul va achita din fonduri proprii 
contravaloarea activului prescris în mod eronat; 
k) să repună beneficiarii participantului Sava Ștefan-Alexandru în dreptul de a 
solicita plata activului personal cuvenit, aceștia având dreptul de a depune 
documentația completă pentru plată într-o perioadă egală cu cea dintre data la 
care Administratorul a prescris dreptul beneficiarilor (29.01.2019) și data la 
care s-ar fi împlinit termenul de prescriere (03.06.2019). În cazul în care 
beneficiarii vor depune documentele pentru plata activului, plata se va efectua 
din resursele financiare ale Administratorului;  
l) să repună beneficiarii participantei Meilescu Elena Enya în dreptul de a 
solicita plata activului personal cuvenit, aceștia având dreptul de a depune 
documentația completă pentru plată într-o perioadă egală cu cea dintre data la 
care Administratorul a prescris dreptul beneficiarilor (18.01.2018) și data la 
care ar fi urmat să se împlinească termenul de prescriere (15.12.2019). În 
cazul în care beneficiarii vor depune documentația de plată, Administratorul va 
achita din fonduri proprii contravaloarea activului prescris în mod eronat; 
m) să repună beneficiarul Dranga Dan în dreptul de a solicita plata activului 
personal al participantului Ciurea Tomi, Administratorul urmând să informeze 
beneficiarul și să-i solicite completarea documentației de plată a activului 
cuvenit (respectiv depunerea cererii de plată și a copiei actului de identitate). În 
cazul în care beneficiarul va solicita plata activului, Administratorul va efectua 
transferul sumei de bani reprezentând contravaloarea activului cuvenit 
beneficiarului Dranga Dan în contul personal deținut la fondul de pensii 
administrat privat, unde are calitatea de participant. Plata se va efectua din 
resursele financiare ale Administratorului;  
n) să repună beneficiarii participantului Udubașa Constantin în dreptul de a 
solicita plata activului personal cuvenit, respectiv de a depune documentația 
completă pentru plată într-o perioadă egală cu cea dintre data la care 
Administratorul a prescris dreptul beneficiarilor (18.04.2019) și data la care ar fi 
urmat să se împlinească termenul de prescriere (28.02.2022). În cazul în care 
beneficiarii vor depune documentația de plată, Administratorul va achita din 
fonduri proprii contravaloarea activului prescris în mod eronat. 
Art.2. – Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 
Administrat Privat S.A. are obligația, are obligația, în vederea remedierii 
deficienţelor consemnate la punctele 8 și 10 în preambulul prezentei decizii, să 
asigure, în termen de 180 de zile de la data comunicării prezentei decizii, 
respectarea următoarelor măsuri: 
a) să verifice toate cererile de plată nesoluționate aflate în evidențele 
Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A., să efectueze plata activelor cuvenite 
participanților/beneficiarilor în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de plată și 
să retransmită notificări tuturor celorlalți participanți / beneficiari cu privire la 
documentele necesare conform Normei nr. 27/2017, în fiecare caz în parte; 
b) să reanalizeze toate operațiunile de prescriere a drepturilor efectuate, luând 
în considerare elementele de fapt și de drept existente în fiecare speță, iar în 
cazurile în care au existat situații de întrerupere a termenului de prescriere, să 
repună beneficiarii/potențialii beneficiari în drepturi, Administratorul având 
obligația să îi contacteze în vederea completării documentației pentru 
efectuarea plății, din resursele Administratorului. 
Art.3. – Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 
Administrat Privat S.A. are obligația, în mod permanent, în vederea remedierii 
deficienţelor consemnate la punctul 6 în preambulul prezentei decizii, de a 
transmite la instituțiile de evidență, lunar, în data de 25 a lunii curente, toate 
comenzile privind modificarea datelor din registrul participanților, pentru toate 
modificările înregistrate în perioada 25 a lunii precedente și data de 24 a lunii 
curente. 
Art.4. – Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 
Administrat Privat S.A. are obligația de a raporta, în termen de 5 zile de la data 
împlinirii termenului prevăzut la art. 1 către A.S.F., modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse la art. 1 și art. 3. 
Art.5.  – Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii 
Administrat Privat S.A. are obligația de a raporta, în termen de 5 zile de la data 
împlinirii termenului prevăzut la art. 2 către A.S.F., modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse la art. 2.  
Art.6. – Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către 
Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat 
Privat S.A. 
Art.7. –  Împotriva prezentei decizii, Metropolitan Life Societate de Administrare 
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a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. poate formula plângere 
prealabilă la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data comunicării, în 
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosul administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.8. – Serviciul Control Pensii Private din cadrul Direcției Supraveghere și 
Control, Sectorul Sistemului de Pensii Private a A.S.F. asigură comunicarea 
prezentei decizii către  Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond 
de Pensii Administrat Privat S.A.. 

 


