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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Ioana Marilena Chiorean — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 193 din Codul de procedură civilă, excepție

ridicată de Daniela Nițu în Dosarul nr. 14.664/3/2017/a1 al Înaltei

Curți de Casație și Justiție — Secția I civilă și care formează

obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.654D/2018.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de

citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra

faptului că partea Fondul de garantare a asiguraților a depus la

dosar un punct de vedere prin care solicită, în principal,

respingerea excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă,

iar, în subsidiar, respingerea acesteia ca neîntemeiată.

3. Președintele Curții dispune să se facă apelul și în Dosarul

nr. 1.655D/2018, având ca obiect aceeași excepție de

neconstituționalitate, ridicată de Elena Budescu, Emanuela-

Geanina Budeascu, prin reprezentant legal Elena Budescu,

Andrei Budescu, Nicoleta Budescu, Celina-Silvia Budescu,

Emanuela Buruiană, Viorica Chiochină, Mihaela Gurău, Sandu

Săndulache Ciobotaru în Dosarul nr. 16.940/3/2017/a1 al Înaltei

Curți de Casație și Justiție — Secția I civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de

citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra

faptului că partea Fondul de garantare a asiguraților a depus la

dosar un punct de vedere prin care solicită, în principal,

respingerea excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă,

iar, în subsidiar, respingerea acesteia ca neîntemeiată.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea

cauzelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect al

cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind

organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune

conexarea Dosarului nr. 1.655D/2018 la Dosarul

nr. 1.654D/2018, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită

respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 4 octombrie 2018 și 18 septembrie

2018, pronunțate în dosarele nr. 14.664/3/2017/a1 și

nr. 16.940/3/2017/a1, Înalta Curte de Casație și Justiție —

Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția

de neconstituționalitate a prevederilor art. 193 din Codul de

procedură civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost

ridicată de reclamanta Daniela Nițu și de petenții Elena

Budescu, Emanuela-Geanina Budeascu, prin reprezentant legal

Elena Budescu, Andrei Budescu, Nicoleta Budescu, Celina-

Silvia Budescu, Emanuela Buruiană, Viorica Chiochină, Mihaela

Gurău, Sandu Săndulache Ciobotaru în cadrul soluționării

recursurilor declarate împotriva unor decizii civile prin care s-au

respins ca nefondate apelurile declarate împotriva unor sentințe

civile prin care s-au respins ca inadmisibile cererile de chemare

în judecată privind plata de daune materiale și morale, deoarece

reclamanții nu au urmat procedura prealabilă, ci s-au adresat

direct instanțelor de judecată, acțiunile fiind formulate fără

respectarea procedurii instituite de Legea nr. 213/2015 privind

Fondul de garantare a asiguraților și de Legea nr. 503/2004

privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea

voluntară în activitatea de asigurări.

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii

acesteia susțin că dispozițiile criticate din Codul de procedură

civilă contravin prevederilor art. 21 din Constituție, în măsura în

care este obligatorie îndeplinirea unei proceduri prealabile

administrative anterior introducerii unei acțiuni în fața instanței

civile de drept comun. Astfel, orice condiționare a accesului liber

la justiție reprezintă încălcarea unui principiu constituțional

fundamental și a unor standarde internaționale în orice

democrație reală. Pe plan procesual, accesul liber la justiție se

concretizează în prerogativele pe care le implică dreptul la

acțiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea

juridică oricărei persoane fizice sau juridice. Se invocă, în acest

sens, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit

căreia dreptul de acces la instanță trebuie să fie concret și

efectiv, iar nu iluzoriu și teoretic, iar imposibilitatea concretă de

sesizare a unei instanțe de către persoana interesată constituie

o încălcare a dreptului acesteia de acces la justiție. Se mai

invocă, în același sens, dispozițiile art. 47 din Carta drepturilor

fundamentale a Uniunii Europene.

9. În final, se arată că Fondul de garantare a asiguraților este

o instituție ce face parte din Autoritatea de Supraveghere

Financiară, autoritate a statului român, și, în consecință,

jurisdicția specială administrativă instituită de Legea

nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și de

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul,

dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări,

jurisdicție la care face referire instanța de apel în motivarea

soluției de respingere a apelului, este o jurisdicție facultativă și

gratuită. Așadar, în cazul de față, nu este vorba despre o

procedură specială obligatorie prevăzută de art. 193 din Codul

de procedură civilă, ci de o procedură administrativă facultativă,

chiar dacă este prevăzută de o lege specială.

10. Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția I civilă

consideră că excepția de neconstituționalitate este

neîntemeiată. Astfel, Legea nr. 213/2015 prevede o procedură

specială, în cadrul căreia persoana care se consideră

îndreptățită întocmește un dosar de daună, pe care îl depune la

Fondul de garantare a asiguraților. După verificarea acestuia,

cu respectarea normelor aplicabile în materie și în raport cu

condițiile de asigurare generale și specifice prevăzute în

contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul față de care

s-a stabilit starea de insolvență, Fondul de garantare a

asiguraților aprobă sau respinge sumele solicitate prin decizie,

împotriva căreia se poate face contestație în condițiile art. 19

din Legea nr. 503/2004. Această procedură nu încalcă accesul

liber la justiție, deoarece, după soluționarea procedurii

administrative, partea nemulțumită are dreptul de a se adresa

justiției, în vederea stabilirii drepturilor sale. De altfel, această



procedură a urmărit ca, în prealabil, să fie lămurite aspectele de

ordin intern și este în strânsă legătură cu dispozițiile art. 193

alin. (1) din Codul de procedură civilă. Stabilirea unei proceduri

administrative și a termenelor în care această procedură trebuie

să fie efectuată a urmărit soluționarea cu celeritate a

eventualelor abateri de la legalitate, precum și stabilirea actelor

necontestate în termenul prevăzut de lege. În acest sens, se

invocă Decizia Curții Constituționale nr. 208 din 17 aprilie 2018,

precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

referitoare la procedurile administrative și la obligativitatea

existenței controlului ulterior exercitat de un organ judiciar.

Astfel, instanța consideră că această cerință a unui control

ulterior efectuat de către un „tribunal”, în sensul Convenției

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

este pe deplin satisfăcută, potrivit art. 19 din Legea nr. 503/2004.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au transmis punctele de

vedere solicitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de

judecătorul-raportor, punctul de vedere depus la dosare,

concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la

prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține

următoarele:

13. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

prevederile art. 193 (Procedura prealabilă) din Codul de

procedură civilă, având următorul conținut: „(1) Sesizarea
instanței se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri
prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada
îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de
chemare în judecată.

(2) Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată
decât de către pârât prin întâmpinare, sub sancțiunea decăderii.

(3) La sesizarea instanței cu dezbaterea procedurii
succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de
notarul public cu privire la verificarea evidențelor succesorale
prevăzute de Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii
prealabile va fi invocată de către instanță, din oficiu, sau de către
pârât.”

15. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate,

prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale

cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiție.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că dispozițiile art. 193 alin. (1) din Codul de procedură

civilă constituie norme procedurale referitoare la sesizarea

instanțelor, potrivit cărora dacă legea prevede o procedură

prealabilă, aceasta trebuie îndeplinită înainte de sesizarea

instanței judecătorești. În speță, Legea nr. 213/2015 privind

Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, prevede în art. 1

alin. (1) că „Fondul de garantare a asiguraților, denumit în
continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept
public. Organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin
statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de
Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de
administrație al Fondului”. Scopul constituirii acestui fond, ca

schemă de garantare în domeniul asigurărilor, este, potrivit art. 2

alin. (1) din Legea nr. 213/2015, protejarea creditorilor de

asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător. Astfel,

art. 11 din Legea nr. 213/2015 prevede că „Fondul asigură
efectuarea plății indemnizațiilor/despăgubirilor din
disponibilitățile sale, către creditorii de asigurări, potrivit

condițiilor și plafonului de garantare stabilite de prezenta lege.”
Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 instituie o procedură

specială prin care „Orice persoană care invocă vreun drept de
creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor
riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data
închiderii procedurii de redresare financiară și cea a denunțării
contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la
data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului,
poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere
adresată Fondului.” Așa cum prevede alin. (2) al art. 12 din

Legea nr. 213/2015, „În vederea protejării drepturilor creditorilor
de asigurări, Fondul va lua măsurile necesare cu privire la
deschiderea dosarelor de daună, constatarea tehnică a avariilor,
instrumentarea dosarelor de daună și avizarea dosarelor de
daună din punct de vedere tehnic. Instrumentarea dosarelor de
daună se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la
data producerii evenimentului asigurat și a condițiilor de
asigurare generale și specifice prevăzute în contractele de
asigurare”. După verificarea acestui dosar de daună, cu

respectarea normelor aplicabile în materie și în raport cu

condițiile de asigurare generale și specifice prevăzute în

contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul față de care

s-a stabilit starea de insolvență, comisia specială desemnată de

Fondul de garantare a asiguraților [constituită conform art. 23

alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară,

falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de

asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 453 din 23 iulie 2013] aprobă sau, după caz, respinge sumele

pretinse de petenți, iar în caz de respingere a sumelor pretinse,

se va emite o decizie de respingere, împotriva căreia se poate

formula contestație, în condițiile prevăzute la art. 19 din Legea

nr. 503/2004.

17. Analizând normele de lege care instituie această

procedură specială, Curtea constată că legea prevede expres

posibilitatea părții nemulțumite de decizia comisiei desemnate

de Fondul de garantare a asiguraților de a se adresa instanței

judecătorești, în vederea stabilirii drepturilor sale, precum și

condițiile privind procedura de judecată. Procedura specială

instituită de Legea nr. 213/2015 a urmărit ca în prealabil să fie

lămurite aspectele de ordin tehnic în cadrul instrumentării

dosarelor de daună. Stabilirea unei proceduri prealabile

administrative, și a termenelor și condițiilor în care această

procedură trebuie să fie efectuată a urmărit soluționarea cu

celeritate a cererilor de deschidere a dosarelor de daună.

18. Cu privire la instituirea prin lege a unor proceduri

prealabile sesizării instanțelor judecătorești, Curtea s-a mai

pronunțat prin Decizia nr. 208 din 17 aprilie 2018, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 17 iulie 2018,

constatând constituționalitatea dispozițiilor art. 193 din Codul de

procedură civilă, prin raportare la art. 21 din Constituție. Curtea

a reiterat jurisprudența sa asupra instituirii obligativității

parcurgerii unei proceduri prealabile, și anume Decizia nr. 956

din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, Decizia

nr. 1.080 din 13 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 75 din 5 februarie 2013, Decizia nr. 315

din 18 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, sau Decizia nr. 476 din

23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014. Prin aceste decizii,

Curtea a statuat că, reglementând procedura administrativă

obligatorie și prealabilă sesizării instanțelor, legiuitorul a urmărit

degrevarea instanțelor de judecată de o mare parte a cauzelor

privind drepturile de asigurări sociale, prin interpunerea

comisiilor de contestații în procedura de soluționare a acestora.

Curtea a mai statuat că o astfel de procedură nu poate fi privită

ca aducând eo ipso atingere dreptului de acces liber la justiție,

chiar dacă are caracter obligatoriu, atât timp cât, ulterior

parcurgerii sale, persoana interesată se poate adresa instanței

de judecată. Prevederile art. 21 din Constituție nu interzic

existența unei astfel de proceduri administrative prealabile și nici

obligativitatea acesteia, atât timp cât nu are un caracter
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D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind exercitarea, cu caracter temporar, 

de către doamna Lavinia Claudia Niculescu 

a funcției publice vacante din categoria înalților 

funcționari publici de secretar general 

al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Având în vedere Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

nr. 29.171/2021,

în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f),

art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data de 27 iulie 2021, doamna Lavinia Claudia

Niculescu, director al Direcției programe cu finanțare externă în cadrul Agenției

Naționale a Funcționarilor Publici, exercită, cu caracter temporar, funcția publică

vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției

Naționale a Funcționarilor Publici, pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 13 iulie 2021.

Nr. 377.

jurisdicțional. De altfel, în același sens s-a pronunțat Curtea

Constituțională și prin Decizia nr. 121 din 9 februarie 2010,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din

8 martie 2010, în care a statuat că „instituirea unei proceduri

administrative prealabile, obligatorii, fără caracter jurisdicțional

nu este contrară principiului liberului acces la justiție cât timp

decizia organului administrativ poate fi atacată în fața unei

instanțe judecătorești”. De asemenea, Curtea Europeană a

Drepturilor Omului a statuat, prin Hotărârea din 23 iunie 1981,

pronunțată în Cauza Le Compte, Van Leuven și De Meyere
împotriva Belgiei, paragraful 51, ori Hotărârea din 26 aprilie 1995,

pronunțată în Cauza Fischer împotriva Austriei, paragraful 28, că

imperativele de flexibilitate și eficiență, pe deplin compatibile cu

protecția drepturilor garantate de Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pot justifica

intervenția prealabilă a unor organe administrative care nu

îndeplinesc condițiile cerute de art. 6 paragraful 1 din Convenție.

Ceea ce impun însă dispozițiile acestui articol convențional este

ca decizia unei asemenea autorități să fie supusă controlului

ulterior, exercitat de un organ de plină jurisdicție, adică un

„tribunal” în sensul Convenției. Având în vedere toate aceste

considerente, Curtea a constatat că prevederile art. 193 din

Codul de procedură civilă nu încalcă dispozițiile art. 21 din

Constituție.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

schimbe jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și

considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează

valabilitatea și în cauza de față.
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20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al

art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Daniela Nițu în Dosarul nr. 14.664/3/2017/a1 și

de Elena Budescu, Emanuela-Geanina Budeascu, prin reprezentant legal Elena Budescu, Andrei Budescu, Nicoleta Budescu,

Celina-Silvia Budescu, Emanuela Buruiană, Viorica Chiochină, Mihaela Gurău și Sandu Săndulache Ciobotaru în Dosarul

nr. 16.940/3/2017/a1 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 193 din Codul de procedură

civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 30 martie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean
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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind exercitarea, cu caracter temporar, 

de către domnul Gheorghe Stoian a funcției publice vacante

din categoria înalților funcționari publici de secretar general

al Instituției Prefectului — Județul Arad

Având în vedere Propunerea Instituției Prefectului — Județul Arad nr. 2.779

din 2 aprilie 2021, Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 18.586 din 26 mai 2021,

înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.666 din 26 mai 2021 și la

Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.151/THG din 31 mai 2021, precum

și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 21.135/2021,

în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f),

art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Gheorghe Stoian, inspector principal în cadrul Corpului de control al prefectului,

exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților

funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului — Județul Arad,

pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 13 iulie 2021.

Nr. 378.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind exercitarea, cu caracter temporar, 

de către domnul Mihai-Bogdan Vâlcea a funcției publice

vacante din categoria înalților funcționari publici 

de secretar general al Instituției Prefectului — Județul Călărași

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 20.580 din data

de 29 iunie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.546 din data

de 29 iunie 2021, propunerea formulată de Instituția Prefectului — Județul Călărași

prin Adresa nr. 4.044 din data de 18 mai 2021, precum și Adresa Agenției Naționale

a Funcționarilor Publici nr. 26.173/2021,

în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c

1

), art. 394 alin. (2) lit. d),

art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Mihai-Bogdan Vâlcea, consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul

Instituției Prefectului — Județul Călărași, exercită, cu caracter temporar, funcția

publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al

Instituției Prefectului — Județul Călărași, pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 13 iulie 2021.

Nr. 379.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind exercitarea, cu caracter temporar, 

de către doamna Gabriela-Florina Buzatu a funcției publice

vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar

general al Instituției Prefectului — Județul Constanța

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 21.084 din 7 iulie

2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.756 din 7 iulie 2021,

propunerea formulată de Instituția Prefectului — Județul Constanța prin Adresa

nr. 15.712 din 16 iunie 2021, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor

nr. 27.635/2021, 

în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c

1

), art. 394 alin. (2) lit. d),

art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,

doamna Gabriela-Florina Buzatu, auditor, clasa I, grad profesional superior,

gradația 5, exercită cu caracter temporar funcția publică vacantă din categoria

înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului — Județul

Constanța, pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 13 iulie 2021.

Nr. 380. 

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind exercitarea, cu caracter temporar, 

de către domnul Marius Munteanu a funcției publice vacante

din categoria înalților funcționari publici de secretar general

al Instituției Prefectului — Județul Hunedoara

Având în vedere Propunerea Instituției Prefectului — Județul Hunedoara

nr. 3.330 din 12 aprilie 2021, Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 19.296 din

10 iunie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.133 din 11 iunie

2021 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.325/THG din 14 iunie

2021, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 23.260/2021, 

în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c

1

), art. 394 alin. (2) lit. d),

art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Marius Munteanu, șef serviciu al Serviciului conducere instituțională, exercită, cu

caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici

de secretar general al Instituției Prefectului — Județul Hunedoara, pentru o

perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

București, 13 iulie 2021.

Nr. 381.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N

privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare

Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1

2

) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale

pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 2.454/2001 privind exploatarea resurselor de

șisturi verzi din perimetrul Sibioara II — Valea cu Izvoru, județul

Constanța, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse

Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SOMACO

CONSTRUCT — S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,

județul Constanța, cod unic de înregistrare 14833060, în calitate

de concesionar.

Art. 2. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 6.103/2005 privind exploatarea resurselor de nisip

și pietriș din perimetrul Oniceni—Drăgușeni, județele Suceava și

Neamț, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse

Minerale, în calitate de concedent, și Societatea CARIMAR —

S.R.L., cu sediul în comuna Forăști, județul Suceava, cod unic

de înregistrare 15626925, în calitate de concesionar.

Art. 3. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 14.036/2011 privind exploatarea resurselor de

apă minerală terapeutică din perimetrul Sărata Monteoru, județul

Buzău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse

Minerale, în calitate de concedent, și Societatea de Tratament

Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.” —

S.A., cu sediul în municipiul București, sectorul 2, cod unic de

înregistrare 15619634, în calitate de concesionar.

Art. 4. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 15.167/2012 privind exploatarea resurselor de

apă minerală naturală din perimetrul Fișag, județul Harghita,

încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în

calitate de concedent, și Societatea APEMIN TUȘNAD — S.A.,

cu sediul în comuna Tușnad, județul Harghita, cod unic de

înregistrare 12071773, în calitate de concesionar.

Art. 5. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 20.075/2017 privind exploatarea resurselor de

apă geotermală din perimetrul Sântion (F1731H), județul Bihor,

încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în

calitate de concedent, și Societatea TRANSGEX — S.A., cu

sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, cod fiscal 202255, în

calitate de concesionar.

Art. 6. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 20.518/2017 privind exploatarea resurselor de

apă geotermală din perimetrul Balotești, județul Ilfov, încheiată

între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de

concedent, și Societatea THERME NORD BUCUREȘTI —

S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, județul Sibiu, cod unic de

înregistrare RO 28472550, în calitate de concesionar.

Art. 7. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 20.520/2017 privind exploatarea resurselor de

apă geotermală din perimetrul Valea Mariei, județul Satu Mare,

încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în

calitate de concedent, și Societatea PALOMA COVER — S.R.L.,

cu sediul în comuna Vama, județul Satu Mare, cod unic de

înregistrare RO 9698340, în calitate de concesionar.

Art. 8. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 20.521/2017 privind exploatarea resurselor de

apă geotermală din perimetrul Vama 2, județul Satu Mare,

încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în

calitate de concedent, și Societatea CRIȘENI — S.R.L., cu

sediul în comuna Vama, județul Satu Mare, cod unic de

înregistrare RO 669251, în calitate de concesionar.

Art. 9. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 21.536/2018 privind exploatarea resurselor de

apă geotermală din perimetrul Grota cu Aburi, județul Caraș-

Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse

Minerale, în calitate de concedent, și Societatea CASITO

TURISM — S.R.L., cu sediul în municipiul Hunedoara, județul

Hunedoara, cod unic de înregistrare RO 24300889, în calitate

de concesionar.

Art. 10. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 21.592/2019 privind exploatarea resurselor de apă

minerală terapeutică din perimetrul Bixad, județul Satu Mare,

încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în

calitate de concedent, și Societatea PUIU RUSULUI — S.R.L.,

cu sediul în comuna Bixad, județul Satu Mare, cod unic de

înregistrare 6142357, în calitate de concesionar.

Art. 11. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 22.020/2019 privind exploatarea resurselor de

sare gemă din perimetrul Nireș, județul Cluj, încheiată între

Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de

concedent, și Societatea SALZBERGWERK RESSOURCEN

UND INVESTITIONEN — S.R.L., cu sediul în municipiul

București, sectorul 1, cod unic de înregistrare RO 32322853, în

calitate de concesionar.

Art. 12. — Se aprobă Licența de concesionare pentru

exploatare nr. 23.740/2021 privind exploatarea resurselor de

nămol terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul

Constanța, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse

Minerale, în calitate de concedent, și Societatea FORMIN —

S.A., cu sediul în municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin,

cod unic de înregistrare 1067084, în calitate de concesionar.

Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Daniel Grigoroiu-Norocel

București, 6 iulie 2021.

Nr. 133.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional 

la radiații ionizante

Văzând Referatul de aprobare nr. I.M. 4.717/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și

programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile:

— art. 3 și art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

completările ulterioare; 

— art. 13 lit. k) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările

ulterioare;

— art. 21, art. 88 lit. e), art. 122—132 și art. 152 alin. (1) lit. d) din Normele privind cerințele de bază de securitate

radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru

Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018;

— art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național

de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare; 

— Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele privind supravegherea medicală

a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, prevăzute în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile de sănătate publică județene și a

municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică,

ministerele cu rețea sanitară proprie, furnizorii de servicii

medicale specialitatea medicina muncii recunoscuți de

Ministerul Sănătății și angajatorii din orice domeniu de activitate,

atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru

aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a

persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18 ianuarie 2002,

cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului

sănătății și familiei nr. 1.032/2002 pentru aprobarea completărilor

la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse

profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului

sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 15 din 13 ianuarie 2003.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

�
Prezentul ordin transpune prevederile art. 14 alin. (2) și

art. 79 alin. (2) din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din

5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de

bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de

expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a

directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

București, 30 iunie 2021.

Nr. 1.096.

ANEXĂ 

N O R M E

privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. — Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși

profesional la radiații ionizante se bazează pe principiile

generale care guvernează medicina muncii.

CAPITOLUL II

Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional

la radiații ionizante

Art. 2. — (1) Supravegherea medicală este asigurată de către

medicul abilitat și serviciile de medicina muncii recunoscute de

Ministerul Sănătății conform reglementărilor specifice; aceasta

nu îl disculpă pe angajator de responsabilitățile sale generale ce

îi revin sub aspectul securității și sănătății la locul de muncă.

(2) Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional

la radiații ionizante asigură evaluarea stării de sănătate a

lucrătorului cu privire la aptitudinea sa pentru sarcinile ce îi revin

conform postului/locului de muncă. 

(3) Medicul de medicina muncii abilitat trebuie să aibă acces

la orice informație relevantă cu privire la factorii și condițiile de

muncă de la postul de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii în

muncă a lucrătorilor. 

(4) Supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional

la radiații ionizante se efectuează conform reglementărilor în

vigoare. Nicio persoană nu este angajată sau acceptată într-un

post de muncă cu expunere la radiații ionizante, pentru orice

perioadă, dacă în fișa de aptitudine, reglementată prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și
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sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările

ulterioare, nu se stabilește acest lucru.

(5) Furnizorii de servicii medicale specialitatea medicina

muncii care au în evidență lucrători expuși profesional la radiații

ionizante trebuie să asigure coordonarea activității de

supraveghere medicală a expușilor profesional la radiații

ionizante de către un medic specialist de medicina muncii abilitat

de comisia de abilitare, prevăzută la art. 4.

(6) Pentru fiecare lucrător expus profesional la radiații ionizante

se întocmește un dosar medical care va fi completat pe toată durata

cât lucrătorul rămâne în această categorie. Dosarul medical este

păstrat până când lucrătorul atinge vârsta de 75 de ani și pentru o

perioadă de cel puțin 30 de ani, începând cu data încheierii

activității profesionale care implică o expunere la radiații ionizante.

Dosarul medical conține informații privind factorii și condițiile de

muncă, rezultatele examinărilor/investigațiilor medicale, clasificarea

în categoria locului de muncă și dozele rezultate din monitorizarea

individuală, puse la dispoziție de către angajator. 

(7) Medicul de medicina muncii abilitat poate indica faptul că

supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la

radiații ionizante trebuie să continue și după încetarea lucrului cu

expunere profesională la radiații ionizante, atât cât se consideră

necesar, pentru menținerea stării de sănătate și identificarea

modificărilor în starea de sănătate, prin medicul de medicina

muncii sau medicul de medicină de familie, după caz.

(8) Medicul de medicina muncii abilitat asigură supravegherea

medicală specifică în cazul în care apar depășiri ale limitelor de

doză prevăzute în Normele privind cerințele de bază de securitate

radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului

educației naționale și al președintelui Comisiei Naționale pentru

Controlul Activităților Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

Art. 3. — Rezultatele examinărilor medicale, precum și cele

din supravegherea medicală sunt puse, la cerere, la dispoziția

lucrătorului expus profesional și a medicilor din rețelele de

specialitate ale Ministerului Sănătății, datele fiind necesare

pentru raportările anuale privind expunerea profesională la

radiații ionizante.

CAPITOLUL III 

Abilitarea medicilor de medicina muncii responsabili 

de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși

profesional la radiații ionizante

Art. 4. — Abilitarea medicilor de medicina muncii responsabili

de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la

radiații ionizante se va face printr-o comisie de abilitare ce se

constituie la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică.

Comisia va fi alcătuită din directorul Centrului Național de

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, doi medici de

medicina muncii abilitați, un secretar, numiți prin decizie a

directorului general al Institutului Național de Sănătate Publică,

și un reprezentant desemnat de Colegiul Medicilor din România.

Comisia se întrunește anual, prin decizie a directorului general

al Institutului Național de Sănătate Publică, în vederea abilitării

solicitanților care corespund cerințelor și cu scopul de a

reactualiza lista de medici de medicina muncii abilitați la nivel

național. Lista reactualizată se publică pe site-ul Institutului

Național de Sănătate Publică — Centrul Național de

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, cu respectarea

dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 5. — (1) Condițiile minime de abilitare a medicilor

specialiști sau primari de medicina muncii care asigură

supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la

radiații ionizante sunt: 

a) vechime de minimum 5 ani în specialitate, incluzând

perioada de pregătire în rezidențiat;

b) absolvirea unei sesiuni de instruire inițială în domeniul

radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la

radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență

radiologică. Sesiunea trebuie să se desfășoare pe parcursul a

18 ore de pregătire medicală continuă.

(2) Metodologia de instruire va fi aprobată prin ordin al

ministrului sănătății în termen de 90 de zile de la data publicării

prezentului ordin. Specialiștii cu atribuții în domeniul medicinei

muncii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

elaborează metodologia de instruire a medicilor de medicina

muncii în vederea abilitării și a menținerii statutului de medic

abilitat. În urma participării la sesiunea de instruire absolvenții

vor primi câte un certificat de participare eliberat de Centrul

Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar.

(3) Sesiunea de instruire inițială, prevăzută la alin. (2), va fi

organizată cu specialiști din cadrul Institutului Național de

Sănătate Publică și cu lectori externi. Tariful de participare la

sesiunea de pregătire de 18 ore este de 770 lei de persoană și

va fi achitat către Institutul Național de Sănătate Publică.

Art. 6. — Înscrierea la examenul de abilitare a medicilor de

medicina muncii se va face prin depunerea la secretarul comisiei

a unui dosar care va cuprinde următoarele: cerere de

participare, curriculum vitae, certificatul de membru al Colegiului

Medicilor din România vizat la zi, copie a diplomei de absolvire

a sesiunii de instruire și tematica acesteia, dovada achitării taxei

de participare. Tariful de participare la examenul în vederea

abilitării este de 200 lei de persoană și va fi achitat către

Institutul Național de Sănătate Publică.

Art. 7. — Medicii specialiști sau primari de medicina muncii

abilitați au obligația să participe la cel puțin o sesiune de instruire

periodică de minimum 12 ore în domeniul radiopatologiei,

radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și

al răspunsului medical în situații de urgență radiologică, la

fiecare interval de 3 ani, și să trimită confirmarea participării și

tematica sesiunii de instruire la secretarul comisiei de abilitare,

precum și dovada raportării anuale către direcția de sănătate

publică teritorială a situației lucrătorilor expuși profesional la

radiații ionizante avuți în evidență, în vederea reactualizării listei

de medici de medicina muncii abilitați. 

CAPITOLUL IV 

Prevederi finale 

Art. 8. — În sensul prezentelor norme, prin medic abilitat se

înțelege un medic de medicina muncii cu drept de liberă practică,

responsabil pentru supravegherea medicală a lucrătorilor expuși

profesional la radiații ionizante, care a fost declarat „admis” la

examenul de abilitare și care face dovada instruirii periodice în

domeniul radiopatologiei la interval de 3 ani.

Art. 9. — Furnizorii de servicii medicale specialitatea

medicina muncii pot solicita servicii de specialitate laboratoarelor

de igiena radiațiilor ionizante teritoriale sau din centrele

regionale de sănătate publică, în toate cazurile în care un

lucrător expus profesional la radiații ionizante a primit doze

superioare limitelor de doză efectivă/echivalentă, prevăzute în

legislația în vigoare.

Art. 10. — Lista actualizată anual a medicilor de medicina

muncii abilitați, datele de contact ale acestora, data abilitării și

data ultimei sesiuni de instruire periodică se vor regăsi la

secretarul comisiei și pe site-ul Institutului Național de Sănătate

Publică — Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul

Comunitar, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Art. 11. — Medicii de medicina muncii abilitați au obligația să

raporteze anual către direcția de sănătate publică teritorială

situația stării de sănătate a expușilor profesional la radiații

ionizante, în vederea realizării evidenței la nivel național.

Modelul de raportare se află pe site-ul Institutului Național de

Sănătate Publică — Centrul Național de Monitorizare a

Riscurilor din Mediul Comunitar. 
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015

privind aprobarea modului de administrare, finanțare și

implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul

intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

Văzând Referatul de aprobare nr. IM 5.174/2021 al Serviciului medicină de

urgență din cadrul Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și

programe de sănătate publică,

luând în considerare solicitarea Spitalului Municipal de Urgență Roman

nr. 20.464 din 14.07.2020, precum și aprobarea Colectivului de lucru al AP-AVC,

înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. Reg1/6.118/2020,

având în vedere art. 100 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma

în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — La articolul 24 litera a) din Ordinul ministrului sănătății nr. 450/2015

privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor

prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral

acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 septembrie 2015,

cu modificările și completările ulterioare, după punctul 43 se introduce un nou punct,

punctul 44, cu următorul cuprins:

„44. Spitalul Municipal de Urgență Roman.”

Art. II. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de

sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care

derulează AP-AVC, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Monica-Emanuela Althamer,

secretar de stat

București, 7 iulie 2021.

Nr. 1.167.
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A C T E  A L E  A U TO R I T Ă Ț I I  D E  S U P R AV E G H E R E  F I N A N C I A R Ă

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

N O R M Ă

pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ și de pasiv, 

de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate direct asupra activității 

de asigurări generale sau a celei de asigurări de viață

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 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, ale art. 26 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1) lit. b), art. 34

alin. (3) și ale art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare

și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, 

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 16 iunie 2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

ARTICOLUL 1

Prevederi generale și domeniul de aplicare

(1) Prezenta normă reglementează:

a) procesul de aprobare de către Autoritatea de

Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a

cheilor de repartizare notificate de către asigurătorii prevăzuți la

alin. (2), utilizate în vederea repartizării elementelor de activ și

de pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate

direct asupra activității de asigurări generale sau a celei de

asigurări de viață;

b) condițiile, informațiile și documentele necesare aprobării

cheilor de repartizare;

c) menținerea cheilor de repartizare curente;

d) alte aspecte referitoare la acestea. 

(2) Prezenta normă se aplică asigurătorilor compoziți cu sediul

pe teritoriul României, definiți conform art. 1 alin. (2) pct. 4 din

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității

de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările

ulterioare, denumită în continuarea Legea nr. 237/2015.

ARTICOLUL 2

Definiții

În sensul prezentei norme, expresiile de mai jos au

următoarele semnificații:

1. anul N-1 — exercițiul financiar finalizat, anterior celui în

care se solicită aprobarea pentru modificarea cheilor de

repartizare aprobate anterior;

2. anul N — exercițiul financiar nefinalizat în care se solicită

aprobarea pentru modificarea cheilor de repartizare aprobate

anterior;

3. anul N+1 — exercițiul financiar pentru care se solicită

aprobarea de modificare a cheilor de repartizare existente;

4. anul N+2 — exercițiul financiar următor celui pentru care

se solicită aprobarea de modificare a cheilor de repartizare

existente;

5. chei de repartizare — instrumente utilizate de către

asigurătorii compoziți pentru repartizarea elementelor de activ și

de pasiv, respectiv de venituri și de cheltuieli care nu pot fi

evidențiate direct asupra activității de asigurări generale sau a

celei de asigurări de viață.

ARTICOLUL 3

Procesul de aprobare

(1) Pentru obținerea aprobării modificării cheilor de

repartizare, conform prevederilor art. 49 alin. (1) lit. f) din Legea

nr. 237/2015, societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) îndeplinesc

următoarele cerințe:

a) actualizează metodologia de alocare a elementelor de

activ și pasiv, a cheltuielilor și a veniturilor pe care se

fundamentează propunerea de modificare a cheilor de

repartizare;

b) aprobă la nivelul conducerii noile chei de repartizare;

c) prezintă alocarea elementelor de activ și pasiv pentru

exercițiul N-1, prin utilizarea noilor chei de repartizare, conform

formularului prevăzut în anexa nr. 2;

d) prezintă o analiză privind impactul aplicării noilor chei de

repartizare asupra activelor și pasivelor, asupra cheltuielilor și a

veniturilor;

e) prezintă valoarea primelor brute subscrise aferente

activității de asigurări de viață și activității de asigurări generale

pentru anul N-1, inclusiv o estimare a valorii acestora pentru anii N,

N+1 și N+2, precum și ponderea primelor brute subscrise

aferente activității de asigurări de viață și a celor aferente

activității de asigurări generale în total prime brute subscrise,

pentru exercițiile financiare menționate;

f) prezintă valoarea rezervelor tehnice și a primelor brute

câștigate aferente activității de asigurări de viață și activității de

asigurări generale pentru anul N-1, inclusiv o estimare a valorii

acestora pentru anii N, N+1 și N+2, precum și ponderea

fiecăreia în total rezerve tehnice și în total prime brute câștigate,

pentru exercițiile financiare menționate;

g) prezintă în mod defalcat o situație a elementelor de

venituri și cheltuieli care fac obiectul repartizării în exercițiul

financiar N-1 și ponderea acestora în venituri totale, respectiv

în cheltuieli totale, la care se anexează balanțele conturilor

analitice atât pentru activitatea de asigurări de viață, cât și

pentru activitatea de asigurări generale, inclusiv balanța de

verificare analitică pentru activitatea compozită, cu evidențierea

conturilor de venituri și cheltuieli care fac obiectul repartizării;

h) prezintă o analiză comparativă, atât prin aplicarea cheilor

de repartizare în vigoare, cât și prin aplicarea noilor chei supuse

aprobării, a veniturilor, cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor

administrative și a cheltuielilor de achiziție și determină impactul

acestora asupra capitalurilor proprii și a rezultatului exercițiului

la 31.12. N-1;

i) elaborează analiza comparativă, atât prin aplicarea cheilor

de repartizare în vigoare, cât și prin aplicarea cheilor supuse

aprobării, a calculului cerinței de capital minim (MCR) noționale

cu evidențierea fondurilor proprii eligibile să acopere MCR

noționale aferente ambelor activități de asigurare, atât la

31.12.N-1, cât și la data de referință a ultimei raportări

trimestriale.
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(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde:

a) metodele raționale, criteriile cantitative și/sau calitative și

algoritmii de calcul aplicați care au stat la baza determinării

cheilor de repartizare, pentru acele elemente care nu pot fi

alocate direct;

b) motivele care au condus la modificarea criteriilor

cantitative și/sau calitative și, implicit, la revizuirea cheilor de

repartizare;

c) analiza de impact efectuată în conformitate cu alin. (1) lit. d);

d) descrierea modului de identificare a elementelor bilanțiere

și a celor din conturile tehnice, elemente care nu pot fi alocate

direct pe una din activitățile desfășurate;

e) modalitatea de implementare și de gestionare tehnico-

operațională a cheilor de repartizare.

(3) Analiza prevăzută la alin. (1) lit. h) se realizează prin

compararea indicatorilor din Contul tehnic al asigurării generale,

Contul tehnic al asigurării de viață, Situația modificării

capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale și

Situația modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de

asigurări de viață la 31.12.N-1, prin utilizarea cheilor de

repartizare în vigoare și a noilor chei de repartizare care fac

obiectul aprobării. 

(4) MCR noțională pentru activitatea de asigurare de viață și

MCR noțională pentru activitatea de asigurare generală se

calculează conform cu prevederile legale.

(5) Pentru analiza indicatorilor aferenți anilor N, N+1, N+2,

societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) utilizează datele din cadrul

strategiei de afaceri a societății.

(6) În vederea verificării îndeplinirii cerințelor prevăzute la

alin. (1), societățile respective transmit A.S.F. informațiile și

documentele prevăzute în formularul din anexa nr. 1 până la

31 august a exercițiului financiar N, aplicarea noilor chei de

repartizare începând cu luna ianuarie a anului N+1.

(7) A.S.F. poate solicita societăților respective să prezinte și

alte informații suplimentare față de cele prevăzute în formularul

din anexa nr. 1.

ARTICOLUL 4

Menținerea cheilor de repartizare

(1) Cheile de repartizare pentru elementele de activ și de

pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate direct

asupra activității de asigurări generale sau a celei de asigurări de

viață și care sunt utilizate de către societățile prevăzute la art. 1

alin. (2) sunt menținute cel puțin pe durata unui exercițiu financiar,

conform prevederilor art. 49 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015. 

(2) Societățile monitorizează permanent valorile cheilor de

repartizare și rezultatele tehnice ale ambelor activități, astfel

încât nivelul cheilor de repartizare să reflecte situația reală și o

imagine fidelă a activității societății. 

(3) Societățile evaluează dacă rezultatul utilizării cheilor de

repartizare înregistrează deviații semnificative sau nu, în raport

cu pragurile de semnificație stabilite în politicile contabile, și

ulterior decid documentat dacă mențin cheile de repartizare în

vigoare sau demarează un proces de actualizare a acestora.

ARTICOLUL 5

Prevederi finale 

(1) În vederea administrării corecte și prudente a activității

desfășurate de o societate, cu aplicarea principiilor

proporționalității și documentării, în caz de nerespectare a

prevederilor prezentei norme, A.S.F. poate dispune în sarcina

acesteia măsuri preventive și corective, în conformitate cu

prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 237/2015.

(2) Membrii conducerii societăților prevăzute la art. 1 alin. (2)

răspund pentru caracterul complet, corect și conform cu

realitatea al informațiilor transmise A.S.F. care intră sub

incidența prezentei norme.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se

sancționează de către A.S.F. în baza prevederilor art. 163 din

Legea nr. 237/2015.

(4) Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta normă:

a) anexa nr. 1 — Formular privind informațiile și documentele

transmise de către asigurătorii compoziți;

b) anexa nr. 2 — Alocarea elementelor de activ și pasiv la

data de 31.12.20____.

(5) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării. 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

București, 23 iunie 2021.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1

Formular privind informațiile și documentele transmise de către asigurătorii compoziți 

1. Procedurile, aprobate de conducerea societății, privind

metodologia de alocare a elementelor de activ și de pasiv,

respectiv de venituri și de cheltuieli

2. Procesul-verbal al ședinței prin care conducerea societății

aprobă cheile de repartizare

3. Alocarea elementelor de activ și pasiv la 31.12.N-1

4. Impactul aplicării noilor chei de repartizare asupra activelor

și pasivelor — analiză cantitativă și calitativă la 31.12.N-1

5. Situația primelor brute subscrise aferente activității de

asigurări de viață și a primelor brute subscrise aferente activității

de asigurări generale la 31.12.N-1, 31.12.N, 31.12.N+1,

31.12.N+2 și ponderea acestora în total prime brute subscrise

6. Situația rezervelor tehnice și a primelor brute câștigate

aferente activității de asigurări de viață, respectiv aferente

activității de asigurări generale la 31.12.N-1, 31.12.N,

31.12.N+1, 31.12.N+2 și ponderea acestora în total rezerve și,

respectiv, total prime brute câștigate

7. Situația defalcată a veniturilor, respectiv a cheltuielilor care

nu pot fi alocate direct, precum și ponderea acestora în total

venituri, respectiv în cheltuieli totale la 31.12.N-1

8. Balanțele de verificare ale conturilor analitice pentru

activitatea de asigurări de viață, activitatea de asigurări generale

și balanța de verificare analitică compozită la 31.12.N-1, înainte

și după repartizarea elementelor de venituri și cheltuieli

9. Machetele întocmite conform Normei Autorității de

Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea

exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor și

Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016

privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau

de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,

întocmite atât prin aplicarea cheilor în vigoare, cât și prin

aplicarea cheilor supuse aprobării, astfel:

9.1. Contul tehnic al asigurării generale la 31.12.N-1;
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9.2. Contul tehnic al asigurării de viață la 31.12.N-1;

9.3. Situația modificării capitalurilor proprii pentru activitatea

de asigurări generale la 31.12.N-1;

9.4. Situația modificării capitalurilor proprii pentru activitatea

de asigurări de viață la 31.12.N-1

10. MCR noțională, cu evidențierea fondurilor proprii eligibile

să acopere MCR noțională, atât prin aplicarea cheilor în vigoare,

cât și prin aplicarea cheilor supuse aprobării, astfel:

10.1. pentru activitatea de asigurări de viață la 31.12 N-1 și

la data ultimei raportări trimestriale;

10.2. pentru activitatea de asigurări generale la 31.12 N-1 și

la data ultimei raportări trimestriale.

ANEXA Nr. 2
Alocarea elementelor de activ și pasiv la 

31.12.20____

1

— lei —

1

Se va completa anul N-1.

Nr. crt. Denumirea elementului Total

Alocabile direct

Nealocabile

Ponderea elementelor

nealocabile în total (%)

Asigurări 

de viață

Asigurări

generale

ACTIV

1 A. ACTIVE NECORPORALE

2 B. PLASAMENTE

3

C. PLASAMENTE AFERENTE

ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU

CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE

INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ

CONTRACTANȚILOR

4

D. PARTEA DIN REZERVELE

TEHNICE AFERENTE

CONTRACTELOR CEDATE ÎN

REASIGURARE

5 E. CREANȚE

6 F. ALTE ELEMENTE DE ACTIV

7 G. CHELTUIELI ÎN AVANS

8 TOTAL ACTIV

9 PASIV

10 A. CAPITAL ȘI REZERVE

11 B. DATORII SUBORDONATE

12 C. REZERVE TEHNICE

13

D. REZERVA MATEMATICĂ

AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE

VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA

LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE

TRANSFERATĂ CONTRACTANȚILOR

14 E. PROVIZIOANE

15

F. DEPOZITE PRIMITE DE LA

REASIGURĂTORI

16 G. DATORII

17 H. VENITURI ÎN AVANS

18 TOTAL PASIV
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7. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:

„ANEXĂ
C E R E R E

de transfer nr. �........ din ����..../�����..../..............

Subsemnatul, ......................................., cod numeric personal ��............................, data nașterii: ................................, 

(numele și prenumele)                                                                                                                                          (zz/ll/aaaa)

B.I./C.I. seria. .... nr. .............., eliberat/eliberată de.................... la data de ������, adresa de domiciliu ...............................,

adresa de corespondență �..............................., numărul de telefon ��..............., numărul de fax �������......., adresa

de e-mail ..........................................., Act individual de aderare nr. ................. din data ���..........., participant la Fondul de

pensii facultative �����........., autorizat prin Decizia nr. ........ din data �..........., administrat de ........., autorizat prin Decizia

nr. ��........ din data ����........,

cont individual nr. ����................, solicit transferul lichidităților bănești, calculate în conformitate cu dispozițiile legale, către

Fondul de pensii facultative .............., autorizat prin Decizia nr. ........ din data .................., administrat de ................................,

autorizat prin Decizia nr. ���.......... din data ..................... .

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

N O R M Ă

pentru modificarea și completarea Normei 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

În conformitate cu prevederile art. 71—73 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul 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 Financiară din ședința din data de 23 iunie 2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. — Norma 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 (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta

normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006

privind pensiile facultative, cu modificările și completările

ulterioare, denumită în continuare Lege, și la art. 3 din

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al

Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și

serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața

internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Un participant se poate transfera la un alt fond de

pensii facultative dacă îndeplinește cumulativ următoarele

condiții:

a) a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de

pensii de la care s-a solicitat transferul, conform anexei, și o

copie a actului de identitate valabil la data depunerii cererii;

b) a semnat un act de aderare pentru a deveni participant la

fondul de pensii unde dorește să se transfere, pe suport hârtie,

pe suport informatic specializat prin utilizarea semnăturii

biometrice sau cu semnătură electronică calificată.”

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

„Art. 6. — Administratorul noului fond de pensii facultative

transmite administratorului fondului anterior de pensii facultative,

în termen de două zile lucrătoare de la data aderării, o copie a

actului individual de aderare, în format fizic sau electronic.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) În termen de 5 zile de la data primirii copiei

actului individual de aderare, în baza cererii de transfer,

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.”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol,

articolul 7

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 7

1

. — În termen de 5 zile de la data efectuării

transferului de lichidități bănești, administratorul fondului de

pensii de la care se transferă participantul transmite către noul

administrator, în format electronic, sub semnătură electronică

calificată, următoarele informații, valabile la data efectuării

transferului:

a) informații despre contribuțiile participantului, evidențiate

pe participant;

b) informații despre transferurile de lichidități bănești

efectuate în numele său;

c) informații despre contribuțiile participantului la fondurile de

pensii al căror participant a fost anterior, după caz;

d) istoricul operațiunilor efectuate pentru participant până la

data transferului;

e) valoarea penalității de transfer, după caz;

f) valoarea lichidităților bănești transferate;

g) valoarea minimă garantată, după caz.”

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data

efectuării transferului lichidităților bănești, noul administrator

transmite participantului o informare, prin orice mijloace care pot

fi probate ulterior, care cuprinde:

a) situația valorii lichidităților bănești transferate;

b) numărul de unități de fond alocate;

c) data convertirii sumelor transferate;

d) valoarea unității de fond la care s-a efectuat convertirea

activului personal net în unități de fond.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) cuprinde separat și

istoricul contribuțiilor încasate și convertite de administratorul

anterior în perioada cuprinsă între data de 31 decembrie a

anului precedent și data efectuării transferului.”
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Cont curent nr. ����........... deschis la ��...................................

Participant ...............................................

Nume în clar ...........................................

Semnătura ������.........................”

Art. II. — Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

Nicu Marcu

București, 24 iunie 2021.

Nr. 15.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

N O R M Ă

pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul

participanților între fondurile de pensii administrate privat

În conformitate cu prevederile art. 39, 40 și art. 41 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate

privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 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 Financiară din ședința din data de 23 iunie 2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. — Norma Autorității de Supraveghere Financiară

nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii

administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2014, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta

normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004

privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare

Lege, și la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al

Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind

identificarea electronică și serviciile de încredere pentru

tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a

Directivei 1999/93/CE.”

2. La articolul 5, alineatul (2

1

) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2

1

) Semnarea actului individual de aderare se poate face

de către participant pe suport hârtie, pe suport informatic

specializat prin utilizarea semnăturii biometrice sau cu

semnătură electronică calificată.”

3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(5) După semnarea actului individual de aderare la fondul la

care dorește să se transfere, participantul transmite notificarea la

administratorul fondului de pensii administrat privat de la care

dorește să se transfere, la care anexează o copie a actului

individual de aderare prevăzut la alin. (1) lit. a) și o copie a actului

de identitate valabil la data depunerii documentației.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Pe data de 1 a fiecărei luni, administratorul

fondului la care participantul dorește să se transfere transmite

către Autoritate, pentru fiecare participant care a solicitat

transferul, pe suport electronic, sub semnătură electronică

calificată, câte un fișier care conține imaginea scanată a

documentului conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a).”

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Pe data de 1 a fiecărei luni, administratorul

fondului de la care participantul dorește să se transfere

transmite instituțiilor de evidență și Autorității un raport, pe suport

electronic, sub semnătură electronică calificată.”

6. La articolul 11, partea introductivă se modifică și va

avea următorul cuprins:

„Art. 11. — În termen de 5 zile de la data efectuării

transferului disponibilităților bănești, administratorul fondului de

pensii de la care se transferă participantul transmite către noul

administrator, în format electronic, sub semnătură electronică

calificată, următoarele informații, valabile la data efectuării

transferului:”.

7. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data

efectuării transferului disponibilităților bănești, noul administrator

transmite participantului o informare, prin orice mijloace care pot

fi probate ulterior, care cuprinde:”.

8. La articolul 14, litera a) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„a) participanților care solicită transferul ca urmare a

modificării prospectului schemei de pensii, dacă solicitarea este

făcută în termen de 60 de zile de la autorizarea modificării

prospectului;”.
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9. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 1
N O T I F I C A R E

Subsemnatul, ........................................, posesor al BI/CI seria ..... nr. ..........., eliberat(ă) de .......... la data de ................., 

(numele și prenumele)

CNP ................., adresa de domiciliu ............................................., adresa de corespondență ............................................., număr

de telefon .............., adresa de e-mail ................., având calitatea de participant la Fondul de pensii administrat privat ..........,

administrat de ............................................., solicit transferul activului personal net, calculat în conformitate cu dispozițiile legale,

către Fondul de pensii administrat privat ............................................., administrat de............................................. .

Prezentul document este completat în vederea:

� transferului valorii activului personal net de la un administrator la altul;

� comasării conturilor la unul dintre fondurile la care a fost validat;

� altele (..........).

Am luat cunoștință despre prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit cărora în cazul

transferului la un alt fond de pensii, mai devreme de 2 ani de la data validării, se aplică o penalitate de transfer de maximum 5%

asupra activului personal net care se transferă, conform prospectului schemei de pensii al fondului.

Anexat vă transmit următoarele:

1. copia actului individual de aderare seria ........... nr. ............ din data de ..........;

2. copia actului de identitate B.I./C.I. seria ............ nr. ..........., valabil la data semnării prezentei notificări.

Data Participant

.................. .......................................

(numele și prenumele)

.......................................

(semnătura)”

Art. II. — Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu Marcu

București, 24 iunie 2021.

Nr. 16.
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