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NORMĂ 

pentru completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 

privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative 

 

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 5 ianuarie 2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4), art. 74, 75, art. 77 alin. (1) și (2) și art. 103 

alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), 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 Financiară din ședința din 

data de 16.12.2020, 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. 

 

Art. I. – Anexa la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind 

aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 969 din 15 noiembrie 2018, se completează după cum urmează: 

 

– după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins: 

,,12. Am luat cunoștință de faptul că administratorul utilizează mijloace electronice de 

comunicare pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale de informare a participanților, conform 

prevederilor Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor 

emise în aplicarea acesteia. 
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□ Doresc ca administratorul să îmi transmită informațiile prevăzute la art. 103 alin. (1) din 

Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin mijloace electronice. 

□ Nu doresc ca administratorul să îmi transmită informațiile prevăzute la art. 103 alin. (1) 

din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin mijloace electronice. 

(se marchează cu X de către participant)”. 

 

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

vigoare la 30 de zile de la data publicării. 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu Marcu 

 

 

București, 18 decembrie 2020 
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