
 

 

 

Notă 

privind proiectul Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 2/2011 privind 

aderarea şi evidenŃa participanŃilor la fondurile de pensii facultative 

 

1. Sumar 

Reglementările privind aderarea şi evidenŃa participanŃilor la fondurile de pensii facultative sunt 
prevăzute prin dispoziŃiile Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenŃa participanŃilor la 

fondurile de pensii facultative.  
 

În urma evaluării conŃinutului Normei nr. 2/2011, considerăm că se impune actualizarea 
prevederilor actului normativ în ceea ce priveşte conŃinutul Registrului persoanelor eligibile şi al 
participanŃilor, precum şi a aspectelor privind plata contribuŃiei la fondul de pensii facultative.  

 
2. Expunere de motive 

 

2.1. Descrierea situaŃiei actuale 
 

În prezent, prevederile Normei nr. 2/2011 stabilesc procedura care se aplică în cazul aderării şi 
evidenŃei participanŃilor la fondurile de pensii facultative şi detaliază aspecte precum: condiŃiile de 
dobândire şi de încetare a calităŃii de participant la un fond de pensii facultative, forma-cadru şi 
conŃinutul actului individual de aderare la un fond de pensii facultative şi procedura de modificare a 
acestuia, evidenŃa participanŃilor la un fond de pensii facultative, actualizarea de către fiecare 
administrator a informaŃiilor referitoare la participanŃi conŃinute în Registrul participanŃilor. Prin 
Registrul participanŃilor se asigură menŃinerea unei evidenŃe stricte a tuturor actelor individuale de 
aderare, fapt care permite realizarea de verificări permanente şi, la orice moment, oferă posibilitatea 
consultării unui istoric de operaŃiuni înregistrate pe contul individual al unui participant.  
 
Potrivit reglementărilor în vigoare, în situaŃia în care suma virată de către/pentru un participant drept 
contribuŃie la fondul de pensii facultative nu este identică cu suma înscrisă în actul individual de 
aderare al acestuia, administratorii sunt obligaŃi să returneze plătitorului sumele astfel plătite.  

Această situaŃie a fost analizată în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanŃii DirecŃiei reglementare – 
Sectorul sistemului de pensii private şi reprezentanŃii A.P.A.P.R.1, organizate în vederea 
îmbunătăŃirii cadrului general de funcŃionare al Pilonului III de pensii facultative. Concluzia 
întâlnirilor a relevat necesitatea modificării Normei nr. 2/2011 în sensul eliminării situaŃiilor în care 
administratorii returnează sumele plătite de participanŃi, din diferite motive.  

                                                           

1 AsociaŃia pentru pensiile administrate privat din România  
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2.2. Necesitatea emiterii actului normativ  
 
Necesitatea emiterii acestui act normativ derivă din actualizarea prevederilor actului normativ în 
ceea ce priveşte conŃinutul Registrului persoanelor eligibile şi al participanŃilor şi modul în care se 
realizează plata contribuŃiei la fondul de pensii facultative, având în vedere necesitatea încurajării 
dezvoltării Pilonului III de pensii facultative şi a flexibilizării aspectelor legate de contribuŃiile 
plătite de către/pentru participanŃi, precum şi de frecvența de plată a acestora. În acest context, 
considerăm că proiectul de act normativ are ca scop flexibilizarea prevederilor referitoare la sumele 
plătite sau care se plătesc pentru un participant la un fond de pensii facultative.  

2.3. Prevederile proiectului de act normativ 

DispoziŃiile proiectului de act normativ sunt aplicabile administratorilor fondurilor de pensii 
facultative.  
 
Obiectivul principal al proiectului de act normativ constă în actualizarea şi flexibilizarea cadrului 
legal aplicabil aderării şi evidenŃei participanŃilor la fondurile de pensii facultative. Necesitatea 
revizuirii actului normativ este datorată în principal cazuisticii înregistrate la nivelul pieŃei pensiilor  
private. 
 
Modificările aduse de proiectul de act normativ vizează: 
 

� actualizarea conŃinutului Registrului persoanelor eligibile şi al participanŃilor. Astfel, la 
elementele de contact, pe lângă adresa de domiciliu, adresa de corespondenŃă, numărul de 
telefon, a fost adăugată şi adresa de e-mail. De asemenea, în cadrul Registrului se vor regăsi, 
pe lângă date privind participanŃii la fondurile de pensii facultative, elementele de 
identificare şi de contact ale acestora, contribuŃiile plătite şi operaŃiunile pe contul acestora, 
şi toate modificările aduse acestor elemente evidenŃiate separat. 

� eliminarea paralelismelor existente între prevederile normei în vigoare şi prevederile Legii 
nr. 204/2006. 

� participantul şi angajatorul, după caz, pot relua în orice moment plata contribuŃiei. 
� eliminarea obligativităŃii înscrierii în actul individual de aderare a unei sume fixe de plată şi 

înlocuirea acesteia cu o sumă minimă, astfel eliminându-se necesitatea returnării 
contribuŃiilor către plătitor.  
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