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Notă 

privind proiectul Normei pentru modificarea anexei nr. 10 la Norma Autorității de 

Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în 

sistemul pensiilor administrate privat, 

 în vederea inițierii procesului de consultare publică 

 

 

 

1. Sumar 

 

Cadrul de reglementare privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor 

administrate privat este stabilit prin Norma A.S.F. nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și 

transparență în sistemul pensiilor administrate privat1, cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare Norma nr. 24/2015. 

 

Pentru reglementarea posibilității de transmitere în format electronic a Informării anuale a 

participantului se impune modificarea instrucțiunilor de completare ale Anexei nr. 10 din Norma 

nr. 24/2015. 

 

 

2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situației actuale 

 

Norma nr. 24/2015 detaliază obligațiile de raportare și transparență ale administratorilor, precum 

și aspectele tehnice cu privire la modul de completare și transmitere a acestora.  

 

Prin Anexa nr. 10 la Norma nr. 24/2015 sunt stabilite conținutul și modul de transmitere a 

Informării anuale a participantului. În prezent, prevederile normei vizează transmiterea acestora 

exclusiv în format letric prin servicii poștale, la ultima adresă de corespondență declarată a 

participantului. 

 

 

 

                                                           

1Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 05 ianuarie 2016 
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Modificarea Anexei nr. 10 a Normei nr. 24/2015 se impune ca urmare a evoluției tehnologice în 

ceea ce privește modul de comunicare, a creșterii mobilității populației, a solicitărilor formulate în 

acest sens de către Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), precum 

și a contextului actual în care autoritățile guvernamentale recomandă utilizarea cu precădere a 

mijloacelor electronice de comunicare și tendința generală de digitalizare pentru simplificarea 

accesului la informații și creșterea transparenței. 

 

Totodată, A.S.F. a solicitat APAPR date și informații legate de numărul de scrisori de informare 

anuală care au fost returnate către administratori și numărul de participanți pentru care 

administratorii dispun de adrese de e-mail pentru corespondență. Situația a fost prezentată de către 

APAPR în mod consolidat, la nivelul întregului sistem de pensii private, iar concluziile 

documentului elaborat susțin, de asemenea, necesitatea elaborării prezentului proiect de normă. 

 

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

 

Proiectul de normă cuprinde modificarea instrucțiunilor de completare și transmitere ale Anexei 

nr. 10, astfel încât Informarea anuală a participanților să poată fi transmisă tuturor persoanelor 

care au calitatea de participant, în format fizic sau prin mijloace electronice. 

 

Transmiterea informărilor anuale prin mijloace electronice poate fi realizată doar către 

participanții care au exprimat această opțiune. 


