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Norma nr. 13/2017 

pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2006 privind transferul 

participanților între fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare 

 

Având în vedere prevederile art. 71-73 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, 

cu modificările și 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 temeiul dispozițiilor art. 24 lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din 

data de 12.04.2017 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă: 

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul 

participanților între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu 

următorul cuprins: 

,,c) semnătură biometrică – semnătură olografă utilizată pe un suport informatic specializat care 

înregistrează date temporale, precum viteza și accelerația, presiunea cu care se semnează pe 
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suportul informatic specializat, datele grafice ale semnăturii biometrice, unghiul și diferența de 

unghi utilizate la semnare; 

d) data solicitării/cererii transferului - data la care documentația depusă este completă, conform 

cadrului legal aplicabil și sunt îndeplinite condițiile de transfer.” 

 

2. La articolul 4 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, b) a semnat un act de aderare pentru a deveni participant la fondul de pensii unde dorește să 

se transfere. 

 

3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 6. - Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispoziția 

administratorului fondului anterior de pensii facultative, în termen de maximum două zile 

lucrătoare de la data aderării, o copie a actului individual de aderare cu anexa semnată de către 

participant sau îi va transmite acestuia, în format electronic, actul de aderare semnat pe suport 

informatic specializat prin utilizarea semnăturii biometrice, însoțit de anexa semnată de 

participant.” 

4. Articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. - (1) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii copiei actului 

individual de aderare și a anexei, în format fizic sau electronic, administratorul fondului anterior 

de pensii facultative are obligația, conform Legii și prezentei norme, de a efectua transferul de 

lichidități bănești către administratorul noului fond de pensii facultative.” 

 

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

vigoare la data publicării acesteia. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară 

Mișu NEGRIȚOIU 

București, 13.04.2017 
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