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Normă 

pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind 

obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative 

- Proiect - 

 

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), art. 87 alin. (1) lit. i),  art. 101-104 şi 

ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. 

(1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea              nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere sFinanciară din ședința din 

data de__________________ 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile 

de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 6 și 6bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La anexa nr. 1C, la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C”, la punctul (3), 

numărul curent 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

câmp 

Descriere câmp 

23 Valoarea 

plătită din 

provizion 

(TO) 

Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul tehnic constituit de 

administrator - din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de 

pensii facultative actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al 

fondului de pensii facultative, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii 

zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Pentru codul 324 se completează 

cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poştal sau a viramentul bancar 

plătit iniţial. 

 

act:336700%2064249480
act:336700%2064249481
act:336700%2063397324
act:336700%2063397334
act:336700%2064249489
act:336700%2064249489
act:336700%2079897525
act:336700%2064249492
act:336700%200
act:349508%200
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2. La anexa nr. 10, la „Instrucțiuni de completare și de transmitere a anexei nr. 10”, 

numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

câmp 

Descriere câmp 

2 Datele  

de identificare 

ale 

participantului 

V1 - datele de identificare ale participantului care a aderat la un fond de 

pensii, conform documentelor de identitate: numele şi prenumele, adresa de 

domiciliu, adresa de corespondenţă, adresă de e-mail, CNP la care vor fi 

vizibile, în cadrul documentului de informare anuală a participanților, 

numai ultimele 6 cifre, seria şi numărul BI/CI; 

- numele fondului de pensii la care este participant; 

- seria şi numărul actului individual de aderare, 

- data actului individual de aderare; 

- data semnării acestui act. 

 

Art. II –  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră 

în vigoare la data publicării. 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Prim-vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU 

 

București, 

Nr. 


