
Nota
pentru modificarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale 

publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora şi a alin. 
(7) al art. 71 din  Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii 

facultative

1. Sumar

Cadrul  de  reglementare  privind  informaţiile  conţinute  în  materiale  publicitare referitoare  la 
fondurile de pensii facultative a fost stabilit prin Norma nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute  
în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, 
republicată. 

În  urma  evaluării  conţinutului  Normei  nr.  5/2006  considerăm  că  se  impune  actualizarea 
prevederilor  actului  normativ,  respectiv  eliminarea  obligaţiei  administratorilor  de  a  depune 
materialul  publicitar,  în  copie,  spre  informare,  la  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară  şi 
prevederi care contribuie la simplificarea conţinutului materialelor publicitare. 

Ca urmare  a  actualizării Normei  nr.  5/2006 se impune şi  modificarea  prevederilor  legate  de 
utilizarea materialelor publicitare de către agenţii de marketing, cuprinse în cadrul  Normei nr.  
16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative.

2. Expunere de motive

2.1. Descrierea situaţiei actuale
În prezent, prevederile Normei nr. 5/2006 stabilesc termenii şi conţinutul materialelor publicitare 
referitoare  la  fondurile  de  pensii  facultative  şi  detaliază  aspecte  precum:  obligaţia 
administratorilor  de  a  depune  materialul  publicitar,  în  copie,  spre  informare,  la  Autoritate, 
informaţii privind cuprinsul materialului publicitar şi difuzarea unui material publicitar.

Potrivit  reglementărilor  în  vigoare  administratorii  depun materialul  publicitar,  în  copie,  spre 
informare,  la  Autoritate,  cu  cel  puţin  24  de  ore  înainte  de  transmiterea  acestuia  spre  prima 
difuzare.
Această situaţie a fost analizată în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanţii Direcţiei Reglementare 
–  Sectorul  sistemului  de  pensii  private  şi  reprezentanţii  A.P.A.P.R1.,  organizate  în  vederea 
îmbunătăţirii  cadrului  general  de  funcţionare  a  Pilonului  III  de  pensii  facultative.  Concluzia 
întâlnirilor a relevat necesitatea modificării:

• Normei nr. 5/2006 în sensul înlocuirii obligaţiei de depunere a materialului publicitar la 
Autoritate,  înainte  de  prima  difuzare,  cu prevederea  prin  care  persoana care  conduce 
structura  de  control  intern  din  cadrul  administratorului  are  obligaţia  de  a  aviza 
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conformitatea materialului publicitar cu prevederile actelor normative aplicabile, înainte 
de transmiterea acestora spre prima difuzare;

• Normei  nr.  16/2013 în  sensul  corelării  prevederilor  legate  de  utilizarea  materialelor 
publicitare de către agenţii de marketing persoane juridice.

2.2. Necesitatea emiterii actului normativ 

Necesitatea emiterii acestui act normativ derivă din actualizarea prevederilor actului normativ în 
ceea ce priveşte eliminarea obligaţiei de depunere a materialului publicitar la Autoritate, înainte 
de  prima  difuzare,  având în  vedere  scopul  de  a  încuraja  dezvoltarea  Pilonului  III  de  pensii 
facultative  şi  a  flexibilizării  aspectelor  legate  de  materialul  publicitar.  În  acest  context, 
considerăm că proiectul  de act  normativ  are  ca scop simplificarea  prevederilor  referitoare  la 
publicarea şi conţinutul materialului publicitar.

2.3. Prevederile proiectului de act normativ

Dispoziţiile  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  materialelor  publicitare  referitoare  la  fondurile  de  pensii  facultative  şi 
administratorii acestora. 

Modificările aduse de proiectul de act normativ vizează:

 simplificarea  conţinutului  materialului  publicitar.  Astfel,  din  informaţiile  conţinute  în 
materialul  publicitar  s-a  eliminat  cea  referitoare  la  denumirea  depozitarului  activelor 
financiare  ale  fondului  de  pensii  facultative,  pe  considerentul  că  această  informaţie 
provoacă confuzii  în  rândul participanţilor.  Totodată,  a  fost  eliminată  prevederea prin 
care se indicau sursele de provenienţă ale informaţiilor legate de performanţele anterioare 
ale  fondului  de  pensii  facultative  sau  ale  administratorului,  în  cazul  în  care  aceste 
informaţii sunt conţinute în materiale publicitare tipărite, precum şi în cele difuzate prin 
intermediul televiziunii sau internetului;

  
 eliminarea obligaţiei de depunere a materialului publicitar la Autoritate, înainte de prima 

difuzare, şi introducerea unor prevederi potrivit cărora persoana care conduce structura de 
control  intern  din  cadrul  administratorului  are  obligaţia  de  a  aviza  conformitatea 
materialului publicitar cu prevederile actelor normative aplicabile, înainte de transmiterea 
acestora spre prima difuzare;

 obligaţia  agenţilor  de  marketing  persoane  juridice  de  a  utiliza  materialele  publicitare 
avizate  de  către  persoana  care  conduce  structura  de  control  intern  din  cadrul 
administratorului.
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