
 
 

Referat de aprobare 

referitor la proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile 

de pensii facultative 

 

 

I. SUMAR AL SUBIECTULUI 

 

În sistemul pensiilor facultative, procesul de transfer al participanților se desfășoară prin 

intermediul administratorilor.  

 

La nivel de reglementare secundară, procesul de transfer al participanților la fondurile de pensii 

facultative este detaliat prin dispozițiile Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților 

între fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 

continuare Norma nr. 14/2006. 

 

Proiectul supus atenției propune modificarea prevederilor Normei nr. 14/2006, prin 

introducerea unei noi modalități de semnare a unui act individual de aderare, respectiv prin 

intermediul semnăturii electronice calificate. Totodată au fost modificate unele prevederi 

privind conținutul informării transmise participantului de către noul administrator, în vederea 

armonizării cu dispozițiile aferente aceluiași tip de informare menționate în cazul transferului 

participanților în sistemul de pensii administrate privat. 

 

 

II. EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Descrierea situației actuale 

 

Norma nr. 14/2006 conține dispoziții privind transferul participanților între fondurile de pensii 

facultative. De asemenea, sunt prevăzute relațiile dintre administratori, în privința schimbului 

de documente și informații privind participanții care se transferă între fondurile de pensii 

facultative. 

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Necesitatea emiterii acestui proiect de act normativ constă în modificarea legislației secundare, 

pentru a acorda posibilitatea participanților care doresc să se transfere la un alt fond de pensii 

facultative să semneze actul individual de aderare prin semnătură electronică calificată, alături 

de semnătura olografă și semnătura biometrică. 

 

Prevederile proiectului de act normativ 

 

Modificările aduse prin proiectul de act normativ constau în acordarea posibilității 

participanților care doresc să se transfere la un alt fond de pensii facultative de a semna actul 

individual de aderare și prin intermediul semnăturii electronice calificate. Totodată au fost 

modificate unele prevederi privind conținutul informării transmise participantului de către noul 

administrator, în vederea armonizării cu dispozițiile aferente aceluiași tip de informare 

menționate în cazul transferului participanților în sistemul de pensii administrate privat. 


